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في  االقتصادية  لألزمة  المتباينة  اآلثار  الورقة  هذه  تبحث 
لبنان المترتبة راهنًا ومستقباًل على المرأة. وقد اعُتمد للنظر 
عدم  أوجه  كشف  هما  لدافعين  جنساني  منظور  األزمة  في 
المساواة الهيكلية الكامنة التي تفاقم آثار األزمة على المرأة، 
واقتراح سياسات قد تخفف من حّدة بعضها. وهاتان العمليتان 
وافيتان وآنيتان عند االضطالع بأي عمل يتعلق بإدارة األزمة 
بعدم  يعترف  ال  الذي  العمل  حتى  منها،  والتعافي  الجارية 

التوازن الكامن بين الجنسين، ناهيك عن تصحيحه. 

البلد يحاول  لبنان هائل. ففي حين أن  إن حجم األزمة في 
حاليًا الحد من تفشي جائحة "كوفيد-19" العالمية الذي بدأ 
في أوائل عام 2020، ويواجه في الوقت نفسه اآلثار المدمرة 
النفجار وقع في بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، فقد كان 
ر أن أكثر  غارقًا أصاًل في أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وُيقدَّ
من نصف السكان )55 في المائة( باتوا يعيشون تحت خط 
المائة  في   28 نسبتها  بزيادة   ،2020 أيار/مايو  بحلول  الفقر 
الدين  نسبة  شكلت  وقد   .)ESCWA 2020(  2019 عام  عن 
العام إلى إجمالي الناتج المحلي ثالث أعلى نسبة في العالم. 
وتشير التقديرات إلى أنه، بحلول نهاية عام 2020، سيكون 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد خسر ربع قيمته - أو 25 
البطالة ال  وأرقام  البلد منذ عام 2017.  منها- في  المائة  في 
تدعو أيضًا إلى التفاؤل إذ إنها تشير إلى فقدان، حتى تشرين 
يعادل  ما  أو  185,000 وظيفة  2019، حوالى  الثاني/نوفمبر 
التي كانت قائمة قبل األزمة.  الوظائف  المائة من  11.6 في 
المفقودة  الوظائف  عدد  ليرتفع  التقدير  هذا  مراجعة  وتمت 
حتى  وظيفة   220,000 من  أكثر  إلى  الخاص  القطاع  في 
 .)Lebanon Opportunities 2020(  2020 شباط/فبراير 
فهم  ارتفاعًا،  أكثر  العدد  هذا  فإن  الخبراء  بعض  وبحسب 
آذار/مارس  نهاية شهر  يقّدرون فقدان 300,000 وظيفة مع 
2020، أو ما يعادل 18.8 في المائة من جميع الوظائف القائمة 
قبل األزمة )International Crisis Group 2020(. ويقّدر 
المسح األخير الذي أجرته شركة InfoPro في حزيران/يونيو 
2020 ارتفاع عدد الوظائف المفقودة إلى 350,000 وظيفة، 
وأخيرًا،  المائة.  في   30 نسبة  إلى  البطالة  معدل  ووصول 
وبحسب أحد المصادر، بلغ معدل البطالة حتى 40 في المائة 
)Bulos 2020(. ويورد الشكل 1 هذه االتجاهات. وفي هذا 
السياق، ما كان من جائحة "كوفيد-19" والضغوط اإلضافية 
الناجمة عن االنفجار المميت الذي وقع في بيروت إال تسريع 

دوامة التدهور االقتصادي.  
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حتى  كبير  حد  إلى  مؤاٍت  غير  وضع  في  المرأة  وكانت 
عرضة  أكثر  كانت  بالتالي،  وهي،  االقتصادي  التراجع  قبل 
األزمات  استفحال  ومع  االقتصادية.  لألزمة  المدمرة  لآلثار 
المتوقع  من  البلد،  في  والمالية  والمصرفية  االقتصادية 
وقعها  يكون  لن  مؤلمة  خسائر  وطأة  تحت  لبنان  يرزح  أن 
األزمة  خّلفته  ما  حصيلة  أدناه  وترد  الجميع.  على  متساويًا 

من آثار متباينة على المرأة1. 

انخفاضًا  لبنان  تعاني، في  أصاًل، وستظل  المرأة  عانت   .1
العاملة  القوى  في  مشاركتها  صعيد  على  حادًا 

وعمالتها في خضم األزمة2.

يكون  أن  ُيتوقع  المؤلفتان،  أجرتاه  الذي  التحليل  إلى  استنادًا 
المائة  في   25 بنسبة  الحقيقي  المحلي  الناتج  إجمالي  انكماش 
بطالة  معدل  زيادة  إلى  أدى  قد   2020 عام  إلى   2017 عام  من 
المائة حتى  إلى 26 في  المائة قبل األزمة  المرأة من 14.3 في 
أيلول/سبتمبر 2020 )انظر الشكل 2 أدناه(. وينعكس ذلك زيادًة 
قدرها 63 في المائة - من 81,200 إلى 132,500 - في عدد النساء 
العاطالت عن العمل، أو ما يعادل 51,300 امرأة إضافية انضمت 
بفترة  مقارنة   2020 حزيران/يونيو  في  البطالة  صفوف  إلى 
2019/2018. غير أن هذه اإلسقاطات هي على األرجح تقديرات 
متحفظة دنيا لألثر الحقيقي الذي أحدثه االنكماش االقتصادي 
ذلك  ويعزى  خصوصًا.  المرأة  عمالة  وعلى  عمومًا،  العمالة  على 
إلى أن إحصاءات سوق العمل األساسية المتعلقة بالمرأة تبّين 
تراجعًا ليس في العمالة فحسب، بل أيضًا في مشاركة المرأة في 

أُعــّدت هــذه الورقــة قبــل وقــوع انفجــار مرفــأ بــروت، وهــي تغطــي يف معظمهــا النصــف األول مــن   1
العــام. ويف حــن أن األحــداث ال يــزال يلفهــا الغمــوض وتبقــى تداعياتهــا وخســائرها غــر معروفة، إال 
أّن منظــات عــدة تتــوىل حاليــاً تقييمهــا. والجديــر بالذكــر أن األزمــة ال تــزال تتكشــف، لذلــك ينبغي 
ــواردة يف هــذه الورقــة بــيء مــن الحــذر. فالوضــع يف تغــّر مســتمر، والبيانــات  قــراءة النتائــج ال

املتاحــة الالزمــة لوصفــه وتقديــر آثــاره املحتملــة هــي يف أفضــل األحــوال ضئيلــة وغــر مكتملــة. 
املؤلفتان ها مصدر معظم البيانات الواردة يف هذا التقرير، ما مل يُذكر خالف ذلك.  2

القوى العاملة. ويعني ذلك، على أرض الواقع، أن عددًا أكبر من 
لم يفقدن وظائفهن فحسب بل خرجن تمامًا من سوق  النساء 

العمل في لبنان، أي أنهن لم يعدن يبحثن عن عمل.

ويشير تقدير متحفظ لخروج3 النساء من القوى العاملة - أي 
عددهن  أن  إلى   - عمل  عن  يبحثن  يعدن  لم  اللواتي  النساء 
سيصل إلى حوالى 40,000 امرأة بحلول تشرين األول/أكتوبر 
2020. غير أنه ثمة العديد من ديناميات سوق العمل التي تلعب 
بعض  أّن  بذلك  وُيقصد  المعيشية.  األسر  مستوى  على  دورًا 
تداعيات  بسبب  العمل  إلى دخول سوق  قد يضطررن  النساء 
صدمة ناتجة عن بطالة )أي فقدان المعيل الرئيسي وظيفته( 
عدد  يكون  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع  المعيشية.  األسرة  على 
النساء اللواتي يدخلن سوق العمل أقل من عدد النساء اللواتي 
يخرجن في نهاية المطاف من القوى العاملة خالل هذه األزمة.

طوعًا  يخترن  النساء  بعض  أن  افترضنا  إذا  حتى  َثّم،  ومن 
على  االقتصادية  األزمة  أثر  فإن  العاملة،  القوى  من  الخروج 
المتوقع  من  وبالتالي،  جدًا.  كبير  اقتصاديًا  المرأة  نشاط  عدم 
)انظر  المائة  العامالت بنسبة 22 في  النساء  أن ينخفض عدد 
الوظائف  لفقدان  المشتركة  اآلثار  أن  بيد  أعاله(.  التقديرات 
)أي  النساء  لبعض  االقتصادي  النشاط  عدم  وتزايد  المتوقع 
عدد  أن  إلى  تشير  العمل(  سوق  من  يخرجن  اللواتي  النساء 
في  اإلناث  السكان  )كنسبة من مجموع  العامالت  غير  النساء 
الرقم  ويمّثل هذا  امرأة.  إلى 106,750  ليصل  ارتفع  قد  البلد( 
عدد النساء اللواتي توّقفن عن العمل بعد أن كّن قد عملن يومًا، 

ذلك ألنهن إما فقدن عملهن أو خرجن من سوق العمل تمامًا.

ــارون  ــن يخت ــاء( الذي ــة، النس ــذه الحال ــخاص )يف ه ــة إىل األش ــوى العامل ــن الق ــروج م ــار بالخ يُش  3
ــاً.  ــل متام ــك يصبحــون خــارج ســوق العم ــم بذل ــة، فه ــن عمــل ألســباب مختلف ــف البحــث ع وق
ويختلــف ذلــك عــن كــون املــرأة عاطلــة عــن العمــل، فهــي تبحــث بنشــاط عــن عمــل رغــم أنهــا ال 

ــة. ــوى العامل ــداد الق ــزال يف ع ــايل ال ت ــاً، وبالت ــة حالي تشــغل وظيف

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/جو سعادة
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الشكل 2: إحصاءات سوق العمل المتعلقة بالمرأة قبل األزمة وأثنائها

المصدر: مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألسر )قبل األزمة( وتقديرات المؤلفتين )أيلول/سبتمبر 2020(. مالحظة: تستند هذه األرقام إلى بيانات عن فقدان الوظائف حتى 
شهر حزيران/يونيو 2020، ولكن أيضًا إلى تقدير خروج العمال المحبطين من عداد القوى العاملة حتى شهر تشرين األول/أكتوبر 2020. ونظرًا إلى أن التراجع االقتصادي قد تواصل 

بعد حزيران/يونيو الماضي، من المرجح أن تقلل األرقام من عدد الوظائف المفقودة.

70.7%29.3%
خارج القوة العاملة

85.7%

14.3%

قبل األزمة )2019-2018(

عامالتالقوة العاملة

عاطالت عن العمل 

72.4%27.6%73.7%

26.3%
عاطالت عن العمل 

أيلول 2020

عامالتالقوة العاملةخارج القوة العاملة
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الرجل  من  أكثر  المرأة  تميل  ما  عادًة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
النساء  عمل  فيترّكز  لبنان  في  أما  جزئي.  بدوام  العمل  إلى 
األسبوع.  في  عمل  ساعة   30 من  أكثر  تتطلب  ال  وظائف  في 
وتستقطب مثل هذه الوظائف ُخمس النساء العامالت، مقارنة 
 .)LFHLCS( العاملين الرجال  المائة من جميع  بأقل من 8 في 
مما  المرأة،  لعمالة  بكثير  أعلى  الناقص  االستخدام  فمعدالت 
يعني أنها غالبًا ما تعمل أقل من الرجل. وقد ُيعزى ذلك إلى أنها 
تشغل عمومًا وظائف غير مستقرة أو مؤقتة، أو إلى أن بعض 
النساء يتحملن مسؤوليات أكبر على صعيد الرعاية في المنزل، 
الرجال.  بقدر نظرائهن من  العمل خارجه  وبالتالي ال يستطعن 
وألّن هذه الوظائف قد ُتلغى قبل غيرها، من المرجح أن يزداد 
عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن، ال بل من غير المستبعد 
أن تكون النساء أكثر تركزًا في الوظائف الـ 350,000 التي سبق 
أن ألغيت. وأخيرًا، من المتوقع أن تتأثر القطاعات التي تتركز 
وخدمات  المصرفية  الخدمات  وهي  أكثر،  العاملة  المرأة  فيها 
ُيتوّقع  الرعاية الصحية والتعليم، بشّدة خالل األزمة. وكذلك، 
أن يترتب عن فقدان الوظائف في القطاع المصرفي خصوصًا 
وظائف  هي  الوظائف  هذه  أن  إلى  نظرًا  مباشرة،  غير  نتائج 
نظامية توّفر لشاغليها مختلف االستحقاقات والتأمين الصحي. 

تدهور نوعية ونوع العمالة التي يمكن للمرأة الحصول   .2
عليها خالل األزمة.

)انظر  العاملة  القوى  إلى  السابقات  المنزل  ربات  تنضّم  متى 
العمل في وظائف غير نظامية،  إلى  ُيدفعَن  أعاله(، غالبًا ما 
أو غير مستقرة، أو خطرة، أو بدوام جزئي. وُيعزى ذلك إلى 
حتى  كافية  عمل  فرص  توليد  في  المزمن  االقتصاد  فشل 
اآلن، وانخفاض األجر التحفظي4 ردًا على صدمة في الدخل 
في  البطالة  معدل  وارتفاع  العمل،  إلى  النساء  بتلك  دفعت 
يخسر  أن  بين خطر  ترابط  عدم وجود  افترضنا  وإذا  البلد. 
المرء وظيفته والسمة النظامية لهذه الوظيفة، وأرجحية أن 
العمل وظيفة غير نظامية،  إلى سوق  الجدد  الوافدات  تجد 
ُيتوقع إذن أن يرتفع العمل غير النظامي الذي تؤديه المرأة 

بنسبة 7.1 في المائة. 

يف مجــال اقتصــاد العمــل، إن األجــر التحفظــي هــو املعــدل األدىن لألجــور الــذي يقبــل العامــل أن   4
ــّن. ــل مع ــل أداء عم ــاه مقاب يتقاض

الشكل 3: التغيرات في القوى العاملة قبل األزمة وأثنائها: معدالت مشاركة وعمالة/بطالة المرأة

مالحظة: تستند هذه األرقام إلى بيانات عن فقدان الوظائف حتى شهر حزيران/يونيو 2020، ولكن أيضًا إلى تقدير خروج العمال المحبطين من عداد القوى 
العاملة حتى شهر تشرين األول/أكتوبر 2020. ونظرًا إلى أن التراجع االقتصادي قد تواصل بعد حزيران/يونيو الماضي، من المرجح أن تقلل األرقام من عدد 

الوظائف المفقودة.
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العيش  سبل  على  وظيفتها  فقدانها  آثار  المرأة  تواجه   .3
التي يخسرها  الوظائف  أيضًا عبء  والرفاه، فيما تتحمل 
الرجل. وهذا يجعل المرأة أكثر عرضة للمخاطر من الرجل 

وقد يوقع المزيد من النساء في براثن الفقر.

إّن عدد النساء اللواتي بتَن عاطالت عن العمل ويبحثن عن 
ر  عمل أو ال يبحثن عن عمل )يقدر عددهن بـ 106,750( قد يؤثِّ
تأثيرًا مباشرًا على سبل عيشهن ورفاههن، إذ ُتقلَّص المداخيل 
تأتي  التي  والفرص  باألجور  المتصلة  غير  واالستحقاقات 
مع العمالة. غير أن المرأة تتحمل أيضًا عبء الوظائف التي 
يخسرها الرجل نظرًا إلى االنتكاسة التي تسّببها هذه الخسارة 
وارتفاع  واستحقاقاتها.  كلها  المعيشية  األسرة  عيش  لسبل 
معدالت البطالة، المقترن بتضخم هائل، يهدد بدفع أكثر من 
ثلثي اللبنانيين إلى وهدة الفقر. لكّن البيانات المتاحة عن الفترة 
السابقة لألزمة تشير إلى أن المرأة أكثر عرضة للهشاشة، إن لم 
يكن في الفقر المقاس بالدخل المالي. في واقع األمر، وحتى 
مع تكافؤ معدالت الفقر بين الجنسين، ُيثقل الفقر كاهل المرأة 
التي يتعين عليها أن تعتني بأسرتها المعيشية، وتدير أعمال 
الرعاية غير المدفوعة األجر في األسر المعيشية ذات الموارد 
المحدودة، وتساهم ماليًا في دخل األسرة. وعالوًة على ذلك، 
فإن أكثر الشرائح السكانية ضعفًا تتركز فيها نسبة عالية من 
األسر المعيشية التي تعيلها نساء، مما يعرض هذه األسر لخطر 

أكبر من الوقوع تحت خط الفقر. 

المزيد من الفتيات يواجهن، في خضم األزمة، خطر الحرمان   .4
ما  أفضل، وهي  نوعية  ذات  بمدارس  االلتحاق  من فرصة 
وّفره حتى اآلن القطاع الخاص في البلد. ويعزى ذلك إلى 
تفّضل  استراتيجيات تكّيف ضارة  فقدان دخل األسر وإلى 

تعليم الفتيان على الفتيات.  

في  التعليمية  اإلنجازات  بين  كبيرة  فجوة  من  لبنان  يعاني 
جهة  من  الرسمية  والمدارس  جهة  من  الخاصة  المدارس 
أخرى، مما يقلل بدوره من تكافؤ الفرص ال سيما بين الفتيان 
 Isfahani, Belhaj Hassine-Salehi والفتيات. إذ ُيشار في
التعلم  نتائج  في  خطيرة  فجوة  إلى   )and Assaad )2013
األوسط  الشرق  منطقة  في  العشرة  البلدان  بين  األكبر  )هي 
)المدارس  األعلى  الُخمس  بين  المستعرضة(  أفريقيا  وشمال 
كبير(  حد  إلى  الرسمية  )المدارس  األدنى  والُخمس  الخاصة( 
وعشية  والعلوم.  الرياضيات  في  التالميذ  أداء  مستوى  على 
مستويات  في  حادة  زيادة  ُسّجلت  االقتصادي،  االنهيار 
ليلة  بين  المائة  في   15 بلغت  الرسمية  بالمدارس  االلتحاق 
تميل  كانت  الكفة  أن  إلى  ونظرًا   .)Babin 2020( وضحاها 
بالتعليم  )مقارنة  الرسمي  التعليم  في  الفتيات  لصالح  أصاًل 
الخاص( حتى قبل األزمة، سُيحرم المزيد منهن اآلن من فرصة 
 Mansour and ارتياد مدارس ذات نوعية أفضل. ويشار في
Karam )2012( إلى ارتفاع معدالت العنف والتحرش ارتفاعًا 
ملحوظًا في المدارس الرسمية أكثر منه في المدارس الخاصة. 

تعتمدها  التي  ضررًا  التكيف  استراتيجيات  أكثر  بعض  لكّن 
الفتيات  العصيبة، مثل تزويج  المعيشية في األوقات  األسر 
وإرسال األطفال إلى العمل، يحرم األطفال حرمانًا مطلقًا من 
التعليم )SGBV Taskforce 2019(. وقد يلجأ عدد أكبر من 
األسر المعيشية إلى مثل هذه االستراتيجيات، خصوصًا وأّن 
االنهيار االقتصادي الحالي أضعف قدرتها على إعالة أفرادها. 
وفي حين يرى نحو ثلث الرجال )و12 في المائة من النساء( 
 Mansour,( أن تعليم الصبيان أكثر أهمية من تعليم الفتيات
ف  Deeb, et al. 2017(، ُيخشى أن تهّدد استراتيجيات التكيُّ

هذه رفاه الفتيات قبل الفتيان. 

معرضون  النساء،  سيما  ال  السن،  وكبار  المتقاعدون   .5
ألكبر الخسائر خالل األزمة. 

تشير بيانات عام 2012 إلى أن ما ال يزيد عن 15 في المائة من 
السكان البالغين 65 سنة وما فوق يستفيدون من خطة للمعاشات 
التقاعدية  )Jarmuzek and Nakhle 2016(. وفي ظل عدم 
توّفر بيانات حول توزيع المتقاعدين حسب نوع الجنس، إال أنه 
من المعلوم أن المرأة تشكل األغلبية الواضحة للمتقاعدين في 
مجال التعليم في القطاعين العام والخاص. ومن شأن استمرار 
انخفاض قيمة الليرة اللبنانية واالعتماد على السلع المستوردة، 
إلى جانب معدل التضخم اآلخذ في االرتفاع، أن يؤديا إلى تآكٍل 

كبير في أموال المشاركين في صناديق المعاشات التقاعدية. 

المسنين  من  األكبر  النسبة  المرأة  تشكل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
معدالت  ُتظهر  إذ  تقاعدية،  معاشات  أي  يتقاضون  ال  الذين 
المشاركة في القوى العاملة تاريخيًا أن المرأة قلما تعمل خارج 
عمالة  في  للتهميش  عرضة  أكثر  تكون  تفعل  وحين  المنزل، 
يملكن  ال  اللواتي  المسّنات  فإن  لذلك،  نظامية.  وغير  مؤقتة 

السبل إلعالة أنفسهن يواجهن مستقباًل قد يكون عصيبًا. 

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/جو سعادة
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من المتوقع أن تضّر األزمة بالصحة الجسدية والعقلية   .6
األمهات  وفيات  معدالت  ترفع  وأن  للمرأة،  والنفسية 
إلى  بالنسبة  خصوصًا  قلق  مبعث  وهذا  والرّضع. 

الالجئات في لبنان. 

الصحة الجسدية: خالل األزمات االقتصادية، يقل إحساس 
المرأة باألمن داخل األسرة المعيشية حيث أن فقدان الوظائف 
والفقر يزيدان من اعتمادها على الرجل للحصول على المأوى 
المعيشية  األسر  ميزانية  قيود  تشديد  ومع  المالي.  والدعم 
وتقييد  المرأة،  وضع  تدهور  يؤدي  اقتصادية،  أزمة  خالل 
إيالء  إلى  اإلنتاجية،  والموارد  باألصول  وتحّكمها  حقوقها 
الفتيات  على حساب  والرجال  الفتيان  األولوية الحتياجات 
 .)Mohindra, Labonte and Spitzer 2011( والنساء 
وعلى صعيد االقتصاد الكلي، عادًة ما تعمل الحكومات خالل 
حاالت األزمات في حّيز مالي ضيق للغاية وتميل إلى خفض 
التمويل المخصص للصحة والتعليم. ومن األمثلة على ذلك 
اقتراح خفض اإلنفاق على الصحة والتعليم بنسبة سبعة في 
مقارنة  لبنان  في   2020 لعام  الحكومية  الموازنة  في  المائة 
ومن   .)Institut des finances 2020(  2019 عام  بموازنة 
ضعفًا  المجتمع  قطاعات  أكثر  على  ذلك  يؤثر  أن  المرجح 

اقتصاديًا. 

أن  عامة  دراسات  أيضًا  وجدت  والرّضع:  األمهات  وفيات 
االقتصادية  األزمات  ترتفع خالل  األمهات  وفيات  معدالت 
مساعدة  بدون  المنزل  في  الوالدات  عدد  ازدياد  بسبب 
مهنية، وعدم القدرة على تحّمل تكاليف الرعاية قبل الوالدة 
)Stavropoulou and Jones 2013(. ومع وجود  وبعدها 
العديد من الالجئات السوريات اللواتي لم ُتلّب احتياجاتهن 
 Benage,( األزمة  قبل  حتى  للوالدة  السابقة  الرعاية  من 
الضائقة  فإن   ،)et al. 2015, Balinksa, et al. 2019
االقتصادية قد تدفع بالمزيد منهن إلى التخلي عن الرعاية 

العادية السابقة للوالدة. 

الصحة العقلية والنفسية: رغم أّن بعض الدراسات يظهر أن 
 Gili, et( للركود تأثيرًا أكبر على صحة الرجل العقلية والنفسية
al. 2016(، فإن الالجئات السوريات في لبنان كّن قد أبلغن أصاًل 
الثاني/ تشرين  بحلول  والنفسية  العقلية  صحتهن  تدهور  عن 

نوفمبر 2019، في حين كانت الفتيات السوريات الالجئات قد 
 .)SGBV Taskforce 2019(  أفدن بتفاقم شعورهن بعدم األمان
وفي سياق جائحة "كوفيد-19"، ُتظهر البحوث أن العاملين في 
الجسم التمريضي والخطوط األمامية – ومعظمهم من النساء 
واالكتئاب  القلق  من  حادة  ألعراض  عرضًة  أكثر   – لبنان  في 
واألرق والضيق )Lai, et al. 2020(. في الواقع، بدأت عالمات 
الضائقة النفسية تظهر بعد تفاقم حالة الطوارئ التي أحدثتها 
الجائحة، ومن المرجح أن تتوالى فصواًل إلى ما بعد االستجابة 

.)Akhdar 2020, Issa 2020-Al( العاجلة لها

تؤدي األزمة االقتصادية إلى تفاقم العنف على أساس   .7
الجنس، ال سيما بين الالجئات السوريات اللواتي يعشن 

في لبنان. 

عانت المرأة في لبنان حتى قبل األزمة ارتفاَع معدالت العنف على 
أساس الجنس. فقد أبلغت 31 في المائة من النساء عن تعرضهن 
لعنف على يد الشريك الحميم، وأفادت 60 في المائة من النساء 
بتعرضهن للتحرش الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. واألدلة 
كثيرة على تفاقم العنف على أساس الجنس منذ بداية األزمة. 
فقد وجد التقييم السريع الذي أجراه فريق العمل المعني بالعنف 
الجنسي والجنساني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أّن معدالت 
العنف المنزلي ضد المرأة أكثر ارتفاعًا بين الالجئات السوريات 
العنف  معدالت  ارتفعت  وكذلك،   .)SGBV Taskforce, 2019(
مراكز  لتقارير  وفقًا  اللبنانيات  النساء  بين  الجنس  أساس  على 
المنزلي  العنف  حاالت  وازدادت  المساعدة.  وخطوط  االتصال 
ُفرضا  اللذين  التجول  وحظر  اإلغالق  أثناء  في  خصوصًا  حدًة 
أفادت  وكذلك،   .)Azhari 2020( "كوفيد-19"  لجائحة  تصديًا 
قوى األمن الداخلي عن زيادة بنسبة 184 في المائة في حاالت 
االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي المبّلغ عنها خالل اإلغالق  
المهاجرات،  والعامالت   .)Internal Security Forces 2020(
لخطر  أيضًا  معرضات  األزمة،  قبل  كبير  حد  إلى  أصاًل  العّزل 
المعاملة  سوء  روايات  وتكثر  المتزايد.  المعاملة  وسوء  العنف 

واالستغالل منذ األزمة وفرض اإلغالق.

ستحد األزمة آفاق تقدم المرأة وستقّيد                             .8
حقوقها المؤسسية.

نظرًا إلى أن الميزانية المخصصة لشؤون المرأة والمساواة بين 
الجنسين قد ُخّفضت أواًل في موازنة عام 2019 لُتلغى كليًا في 
الحكومة التي ترأسها دياب في خضّم األزمة، من غير المرجح 
المرأة  بين  المساواة  تعزيز  إلى  الهادفة  اإلصالحات  إنجاز 
لمسألة  األولوية  تولى  ما  نادرًا  األزمات،  أوقات  والرجل. ففي 
المؤسسية  المكاسب  تفقد  ما  وغالبًا  الجنسين،  بين  المساواة 
في  زخمها  بعض  االقتصادي  االنهيار  قبل  تحققت  التي 
المرأة   تتكبدها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الخسائر  سياق 

 .5)Karamessini and Rubery 2013, Rodriguez 2013(

التوصيات
في ظل تواصل التركيز العالي للمرأة بين الفئات األكثر ضعفًا 
تدريجي  إصالحي  برنامج  إلى وضع  الحاجة  تنشأ  اقتصاديًا، 
الجنسين. وفيما  بين  المتفشي  المساواة  للحد من أوجه عدم 
وسبل  المرأة  حياة  تحسين  إلى  ترمي  سياساتية  تدابير  يلي 

عيشها في لبنان في ثالثة مجاالت عامة. 

.)Francis and Creidi 2020(  انظر عىل سبيل املثال  5
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الهيكلية،  المساواة  عدم  أوجه  الحد من  إلى  رامية  إصالحات 
وتحقيق قدر أكبر من االستقرار، وضمان توزيع النمو بالتساوي 

)وإعادة توزيعه حيثما أمكن(: 

عدم  أوجه  لمعالجة  الحالية  الضريبية  البنية  إصالح   •
المباشرة  غير  الضرائب  نظم  رفع  ينبغي  المساواة: 
على  والضريبة  االتصاالت  على  الضريبة  مثل  التنازلية، 
القيمة المضافة والرسوم الجمركية، التي تفرض كلها عبئًا 
الوقت نفسه، يجب فرض  الفقراء. وفي  أكبر على  نسبيًا 
واألرباح  والممتلكات  الثروة  باهظة على  مباشرة  ضرائب 
الرأسمالية وإيرادات الفوائد، التي تتركز جميعها أكثر بين 

الرجال واألثرياء. 

أن  إلى  نظرًا  اإلنفاذ:  وجّيد  فعال  رقابة  نظام  إرساء   •
لبنان يشهد مستويات عالية للغاية من تركيز السوق في 
فعال  رقابة  نظام  فرض  الضروري  من  المحلية،  األسواق 
لمنع  فعالة،  منافسة  قوانين  ذلك  في  بما  اإلنفاذ،  وجّيد 

سيطرة النخبة والحد من أوجه عدم المساواة. 

هذه  المركزي:  والبنك  المصرفي  القطاع  هيكلة  إعادة   •
سياسات  وضع  أمام  المجال  إلفساح  ضرورية  العملية 

موثوقة متعلقة بسعر الصرف وحركة رؤوس األموال. 

في  المساواة  عدم  من  الحد  إلى  تهدف  اجتماعية  سياسات 
وصول الفئات الضعيفة من السكان إليها، ال سيما النساء

ذلك  يشمل  االجتماعية:  الحماية  من  أكبر  قدر  توفير   •
توسيع نطاق تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 
وإنشاء صندوق للبطالة، ووضع برامج تدريبية للعاطلين 
عن العمل، وإصالح نظام الكفالة6. ومن شأن هذه الخطوات 
تنفيذ  ويجب  للعمال.  حماية  أكثر  عمل  سوق  تنشئ  أن 
تدابير الحماية هذه المدرجة في الخطة الثالثية لحكومة 

دياب المنتهية واليتها. 

التقاعدية:  للمعاشات  شامل  بإصالح  االضطالع   •
شامل  إصالح  تنفيذ  يلزم  التدابير،  هذه  إلى  باإلضافة 
للمعاشات التقاعدية يتضمن مكونًا للمعاشات االجتماعية 
وذلك  الضرائب،  من  وممواًل  االشتراكات  على  قائم  غير 
لم  الذين  للمسنين  قوية  اجتماعية  حماية  توفير  بهدف 
شأنه  من  اإلصالح  وهذا  نظامية.  وظائف  أبدًا  يشغلوا 
التي يرجح إحصائيًا أن  المسنة  المرأة  أن يفيد خصوصًا 
تكون قد شغلت وظائف غير نظامية أو مؤقتة أو بدوام 
خطة  أي  استحداث  أن  وبما  ذلك،  على  وعالوًة  جزئي. 
بضع  سيستغرق  التقاعدية  للمعاشات  شاملة  جديدة 

نشــأ نظــام الكفالــة يف خمســينات القــرن املــايض لتنظيــم العالقــة بــن أصحــاب العمــل والعــال   6
املهاجريــن. ويتطلــب النظــام مــن جميــع العــال غــر املهــرة أن يكــون لديهــم كفيــل داخــل البلــد 
ــل صاحــب العمــل نفســه.  ــا يكــون الكفي ــادًة م ــوين. وع ــم القان مســؤول عــن تأشــراتهم ووضعه

ــح فرصــاً ســهلة الســتغالل العــال. ــع أن هــذه املارســة تتي والواق

سنوات، ينبغي إذًا التصدي للخسائر القصيرة والمتوسطة 
األجل التي يتكبدها األشخاص المتقاعدون حاليًا أو الذين 
باعتبارها  االقتصادي،  االنهيار  جّراء  قريبًا  سيتقاعدون 

جزًءا من حزمة اإلنقاذ.

زيادة االستثمار االجتماعي في نظام التعليم الرسمي:   •
من الواضح أن ثمة حاجة إلى إصالح العمالة في التعليم 
المعلمين  على  المفرط  االعتماد  إلى  نظرًا  وذلك  الرسمي، 
غير المتفرغين )أغلبهم من النساء( وسوء إنفاذ سياسات 
أوجه  ومن   .)World Bank 2018( العمل  عبء  توزيع 
التحّيز الذي يجب معالجته في مقترحات اإلصالح النقُص 
الالفت لتمثيل المرأة في الوظائف العليا في مجال التعليم 
الرسمي. عالوًة على ذلك، يتعّين إجراء عملية ذات شقين 
استمرار  وضمان  الرسمية  المدارس  نوعية  لتحسين 
التحاق بعض الفتيات على األقل بالمدارس الخاصة بينما 
ُيضطلع بهذا التحسين. وتشمل هذه العملية زيادة التمويل 
)أي  حوافز  توفير  نفسه  الوقت  وفي  الرسمية،  للمدارس 
تشجيع  بغية  الخاصة  للمدارس  والدعم(  الدراسية  المنح 

التحاق الفتيات بها لفترة مؤقتة. 

إعادة تخصيص موازنة الصحة وإعادة االستثمار فيها:   •
الصحة  ميزانية  تخصيص  إلعادة  متاحًا  المجال  يزال  ال 
ونحو  المتقدمة  الرعاية  على  الضخم  اإلنفاق  عن  بعيًدا 
الرعاية الصحية الوقائية واألولية. وينطوي ذلك على اتخاذ 
فيها  بما  للمرأة،  األساسية  الصحية  الرعاية  لتوفير  تدابير 
الرعاية السابقة والالحقة للوالدة، ورعاية المواليد، والرعاية 
المتخصصة أثناء الوالدة، والرعاية الصحية اإلنجابية. لكن 
يجب أن يتزامن ذلك مع المحافظة على مستويات اإلنفاق 
الحالية أو زيادتها. وأخيرًا، ال بد أيضًا من بناء قدرات القوى 
العاملة في مجال الرعاية الصحية وتوفير خدمات الرعاية 
من  ومعظمهم   - األمامية  الخطوط  في  للعاملين  الصحية 

النساء - الذين يواجهون أزمة "كوفيد-19" الحالية. 

بتكلفة  اإلنترنت  وخدمات  النقالة  التكنولوجيا  توفير   •
ميسورة  بتكلفة  النقالة  التكنولوجيا  توفير  إن  ميسورة: 
ضروري  أمٌر  مثاًل(  االتصاالت  على  الضريبة  رفع  )عبر 
لحماية الفئات األكثر ضعفًا، ال سيما في وقت قد يتعّين فيه 
إنفاذ التباعد االجتماعي بصورة دورية. وتبّين البحوث أن 
سبل عيش الالجئين السوريين في لبنان تحسنت بفضل 
وبالتالي،  اإلنترنت.  شبكة  إلى  والوصول  النقالة  الهواتف 
الفئات  إمكانية وصول  لتوفير  إضافية  بذل جهود  يجب 

الضعيفة، ال سيما المرأة، إلى هذه الخدمات. 

 تغييرات جوهرية في اقتصاد الرعاية

الذي تقوم  المدفوع األجر  الرعاية غير  االعتراف بعمل   •
به المرأة واالستثمار في اقتصاد الرعاية: تتحمل المرأة 



نصيبًا غير متناسب من أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر 
في جميع أنحاء العالم، علمًا أن عدم التكافؤ بين الجنسين 
في توزيع أعمال الرعاية يشكل سببًا جذريًا لعدم تمكين 
االستثمارات  فإن  َثّم،  ومن  واجتماعيًا.  اقتصاديًا  المرأة 
ال  المسنين،  أو  األطفال  رعاية  سواء  الرعاية،  قطاع  في 
تنشئ فرص عمل للمرأة في وظائف الرعاية فحسب، بل 

قد تتيح لمزيد من النساء العمل بأجر خارج المنزل.

لن تؤدي اآلثار المضاعفة لألزمة االقتصادية الحالية، ولجائحة 
إلى  إال  بيروت  في  مؤخرًا  وقع  الذي  ولالنفجار  "كوفيد-19"، 
شأن  ومن  أصاًل.  المرأة  إليها  تتعرض  التي  المخاطر  تضخيم 
ذلك أن يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى معظم النساء 
المتعدد  التمييز  آثار  أصاًل  يعانين  اللواتي  سيما  ال  اللبنانيات، 

ذوات  والنساء  والالجئات  المهاجرات  منهّن  ونذكر  الجوانب. 
بالفعل  يعشن  اللواتي  النساء  من  والعديد  والمثليات،  اإلعاقة 
 Abirafeh and( األنظار  عن  محجوبات  فبتَن  الهامش  على 
Weeks 2020-Dore(. إال أن الفرصة قد تكون سانحة لبناء أو 
إعادة بناء أسس مجتمع أكثر مساواًة وإنصافًا، مجتمٌع يراعي 
تمامًا القيمة المتأّصلة واإلنتاجية للمرأة وحقوقها. ويبدأ ذلك 
مجال  في  مدروسة  ُقطرية  وبرمجية  سياساتية  بتدخالت 
السياسة )القيادة وصنع القرار(، ومجال االقتصاد )اإلصالحات 
واالستثمارات  المساواة  عدم  أوجه  من  للحد  الهيكلية 
الصحية  الرعاية  مثل  الحيوية،  القطاعات  في  االجتماعية 
)االعتراف  االجتماعي  والمجال  الرعاية(،  واقتصاد  والتعليم 
بقيمة المرأة ليس على الصعيد الفردي فحسب بل على صعيد 

المجتمع بأسره(.

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/دار المصور
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تبحث هذه الورقة في ما ألحقته األزمة االقتصادية في لبنان 
الربع األول من عام 2020،  المرأة في  آثار متباينة على  من 
كشف  هما:  لدافعين  جنساني  منظور  على  فيها  اعُتمد  وقد 
أوجه عدم المساواة الهيكلية الكامنة التي تفاقم آثار األزمة 
بعضها.  حّدة  من  تخفف  قد  سياسات  واقتراح  المرأة،  على 
وهاتان العمليتان وافيتان وآنيتان عند االضطالع بأي عمل 
يتعلق بإدارة األزمة الجارية والتعافي منها، حتى العمل الذي 
خطة  مثل  الجنسين،  بين  الكامن  التوازن  بعدم  يعترف  ال 

اإلنقاذ التي اقترحتها حكومة دياب، ناهيك عن تصحيحه. 

عدم  تكلفة  مقدار  تحديد  المنهجية،  الناحية  من  ويصعب، 
المساواة بين الجنسين على إجمالي الناتج المحلي وقياسه 
عدم  قياس  في  التحديات  أحد  ويتمّثل  تعقيده.  لشدة  كّمًا 
فيما  والمتداخلة،  المتنوعة  بأشكاله  الجنسين  بين  المساواة 
إطار  في  واآلثار  السبب  بين  الفصل  في  آخر  تحٍد  يكمن 
المساواة  وعدم  االقتصادية  النتائج  بين  المعّقدة  التعقيبات 
بين الجنسين. وفي محاولة لتطوير نموذج نظري لالقتصاد 
الجنسين،  الفجوات بين  النماذج أن تكلفة  الكلي، يقّدر أحد 
في  عامل  لكل  الدخل  متوسط  على  بالعمل،  فقط  المرتبطة 
لبنان تبلغ نسبة هائلة قدرها 33 في المئة على المدى القصير 

 .7)Cuberes and Teignier 2016(

ولن يتعافى االقتصاد في غياب تدابير تعزز النمو االقتصادي. 
ارتفاع  لمعالجة  محاولة  أي  بذل  بدون  وحده،  النمو  أّن  غير 
معدل الفقر، لن يحمي االقتصاد من تداعيات إضافية لألزمة. 
وبالرغم من أن األدبيات ال تتناول بوجه خاص حاالت األزمات، 
إال أنها تشير إلى أن سد الثغرات بين الجنسين من شأنه تعزيز 
النمو والحد من الفقر. وُيقّدر أن تصل مكاسب إجمالي الناتج 
في   9 إلى  الشرائية(  القوة  معاِدل  حسب  )المعّدل  المحلي 
المائة، ذلك إذا ُقّلصت الفجوة بين الجنسين في المشاركة في 
 .)Elzir and Sayed 2018( القوى العاملة بنسبة 25 في المائة

في  البحث  أيضًا  سيبّين  االستنتاجات،  هذه  ضوء  وفي 
نقاط  أوسع،  نطاق  على  المرأة،  على  لألزمة  المتباينة  اآلثار 

ــن الجنســن عــىل  ــز ب ــكيل واســتُخلص أّن تكلفــة التميي ــك، ُوضــع منــوذج نظــري لالقتصــاد ال كذل  7
ــرق األوســط  ــدان ال ــن بل ــن م ــة ضخمــة، خاصــًة يف البلدي ــة هــي تكلف ــوى العامل ــج يف الق النات
وشــال أفريقيــا اللذيــن طُبــق النمــوذج عليهــا )Cavalcanti and Tavares 2016(. وكذلــك، 
اســتخدم باحثــون أدوات تقديــر عمليــة للتغلــب عــىل بعــض هــذه الصعوبــات املنهجيــة، ووجــدوا 
ــاً يف  ــن، خصوص ــن الجنس ــاواة ب ــدم املس ــرة لع ــة كب ــف اقتصادي ــاك تكالي ــراراً أن هن ــراراً وتك م
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا. فقــد تبــّن يف Ferrant )2015( أّن عــدم املســاواة بــن الجنســن 
يقلّــص إىل حــّد كبــر إجــايل الناتــج املحــيل، ال ســيا عــدم املســاواة يف القانــون داخــل األرسة ويف 
النشــاط االقتصــادي. ويُعــزى يف Klasen and Lamanna )2009( إىل عــدم املســاواة بــن الجنســن 
فــارُق 1.74 نقطــة مئويــة يف معــدل النمــو الســنوي لحصــة الفــرد مــن إجــايل الناتــج املحــيل املعّدل 
حســب معــاِدل القــوة الرائيــة، بــن منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيا ورشق آســيا. واســتناداً 
 Bertay, Dordevic ــح يف ــدان عــىل مســتوى القطــاع الصناعــي، يتّض ــات شــاملة لعــدة بل إىل بيان
and Sever )2018( أن مثـّـة مكاســب يف منــو إنتاجيــة العمــل والقيمــة املضافــة القطاعيــة قــد تعــزى 

ســببياً إىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن.

باالقتصاد.  لحقت  التي  الخسائر  من  مزيد  ومصادر  الضعف 
المساواة  عدم  تربط  التي  تحديدًا،  السببية  العالقة  وهذه 
بين الجنسين بالنتائج االقتصادية، تؤدي إلى أن تترّتب عن 
التنمية  على  معّظمة  آثاٌر  المساواة  عدم  من  للحد  التدخل 
والنمو. وفي هذا السياق، تبحث هذه الورقة بدورها في أثر 
األزمة على مختلف جوانب حياة المرأة، بما في ذلك نتائج 
سوق العمل، وسبل العيش والفقر عمومًا، والصحة الجسدية، 
ذلك  ويتم  المؤسسية.  والتنمية  والنفسية،  العقلية  والصحة 
من خالل استعراٍض مكتبي لألدبيات المتوفرة عن الموضوع 
وتحليل البيانات الثانوية المتاحة، من أجل إعداد تقديرات 

أولية تغطي الفترة الممتدة حتى آذار/مارس 2020. 

توخي  المرأة  على  األزمة  أثر  استعراض  من  الهدف  وليس 
المرأة  على  مقصورة  التكاليف  بأن  االدعاء  وال  الشمول 
أجل  من  الراهنة  الحالة  عرض  هو  القصد  بل  فحسب، 
المساعدة على تحديد اآلثار المحتملة لألزمة وأطر االنتصاف 
وتحليل  األدبيات  استعراض  عملية  أوضحت  وقد  الممكنة. 
أكثر  تصنيفًا  البيانات  تصنيف  ضرورة  المتاحة  البيانات 
في  عنها  واإلبالغ  جمعها  عند  الجنس  نوع  بحسب  انتظامًا 
المستقبل، وذلك من أجل تسليط الضوء على قنوات انتقال 

األزمة وفهم آثارها.

والجدير بالذكر أن األزمة لم تنتِه فصواًل بعد. ولم تكن بضعة 
حتى  االقتصادي  االنهيار  بداية  على  بعد  مّرت  قد  أشهر 
التدهور  دوامة  العالم وسّرعت  "كوفيد-19"  أصابت جائحة 
أدناه  الواردة  االستنتاجات  قراءة  ينبغي  لذلك،  االقتصادي. 
والبيانات  مستمر،  تغّير  في  فالوضع  الحذر.  من  بشيء 
ضئيلة  هي  المحتملة  آثاره  وتقدير  لوصفه  الالزمة  المتاحة 

في أفضل األحوال وغير دقيقة في أسوأها.

التالي:  النحو  على  منّظم  الورقة  هذه  من  المتبقي  والجزء 
يعرض القسم 2 لمحة عامة عن األزمة االقتصادية في لبنان 
تداعيات  في   3 القسم  يبحث  فيما  تتكشف،  تزال  ال  التي 
للمرأة، حيث نقدم تقديراتنا  العمل  نتائج سوق  األزمة على 
الخاصة بشأن الخسائر التي تطال أنواع وظائف المرأة في 
قطاعات مختلفة. وتنظر بقية الورقة في اآلثار األخرى على 
رفاه المرأة، إذ يركز الفرع 4 على سبل عيش المرأة وفقرها، 
ويبحث القسم 5 النتائج التفاضلية لألزمات االقتصادية على 
على  المحتملة  التداعيات   6 القسم  ويعرض  المرأة،  صحة 
اآلثار  وفي ضوء  تقّدمها.  وآفاق  للمرأة  المؤسسية  الحقوق 
الواردة في مختلف أقسام هذه الورقة، يقّدم القسم األخير 

بعض التوصيات ذات الصلة. 

مقّدمة  .1
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تبّين المؤشرات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية الخاصة 
بفرص سوق العمل ونتائجه وإمكانية الحصول على الخدمات 
المصرفية، أن المرأة كانت في وضع غير مؤاٍت إلى حد كبير 
عرضة  أكثر  بالتالي،  وهي،  االقتصادي  التراجع  قبل  حتى 
 Salti, Mezher & Constant, UN( االقتصادية  للصدمات 
Women and WB paper, forthcoming(. ومع استفحال 
سيرزح  البلد،  في  والمالية  والمصرفية  االقتصادية  األزمات 
لبنان تحت وطأة خسائر مؤلمة لن يكون وقعها متساويًا على 
الجميع. لذلك، لفهم أثر األزمة فهمًا أفضل، ينبغي أواًل السعي 

إلى تحديد حجم الخسائر وقياسه كّمًا 8. 

فما هو حجم هذه األزمة؟ كان من المتوقع أن ينكمش إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 12 في المائة في عام 2020، 
وزارة  رفعته  لبنان"  لدائني  الوضع  "تحديث عن  إلى  استنادًا 
 Ministry of Finance(  2020 آذار/مارس   27 في  المالية 
2020( 9. ولكن، مذاك الحين، تمت مراجعة هذا التقدير ليرتفع 
آب/ في  الدولي  البنك  إلسقاطات  وفقًا  المائة  في   18.6 إلى 
خلفية  وعلى  اإلصالحات  تعثر  ضوء  في   ،2020 أغسطس 
 .)World Bank Group 2020( الجائحة وانفجار مرفأ بيروت
وبهذا المعنى، بنهاية عام 2020، سيكون إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي قد خسر ربع قيمته منذ عام 2017. ويمّثل انكماش 
إجمالي الناتج المحلي انخفاضًا في مداخيل اللبنانيين وغير 
اللبنانيين المقيمين في لبنان. كذلك، تتوقع الوثيقة نفسها أن 
يصل معدل التضخم في عام 2020 إلى 90 في المائة، األمر 
الذي من شأنه أن يزيد من تآكل القدرة الشرائية للموجودات 

النقدية والمداخيل اإلسمية بالليرة اللبنانية.

وعلى مستوى فرادى األسر المعيشية، ُيترَجم التراجع في تدفق 
مباشرة  تصيب  األبعاد  متعددة  خسائر  إلى  االقتصادي  النشاط 
وارتفاع  الوظائف  فتدمير  المعيشية.  لألسرة  الحقيقي  الدخل 
انخفاضًا  لألزمة، يستتبعان  كنتيجتين حتميتين  البطالة،  معدل 
وظائفهم  على  حافظوا  الذين  إلى  بالنسبة  أما  العمل.  دخل  في 
فستتدنى أجورهم وتتدهور ظروف عملهم. وستكون عدة مبالغ 
نقدية تعاقدية، مثل األجور، أكثر بطًأ في التكّيف من أسعار السلع 
اللبنانية  الليرة  قيمة  في  االنخفاض  استمرار  ومع  والخدمات. 
وتنامي االعتماد على االستيراد، سيزيد معدل التضخم المرتفع 

من تآكل الدخل الحقيقي للناس والقدرة الشرائية إليراداتهم.

كــا ذُكِــر آنفــاً، مل تنتــِه األزمــة فصــوالً بعــد، والوضــع يف تغــّر مســتمر. لذلــك، ســنحاول هنــا تحديــد   8
حجــم الخســارة وقياســه كــّاً حتــى نهايــة الربــع األول مــن عــام 2020.

ــن 9 و14 يف  ــاش ب ــراوح االنك ــة أن ي ــا الحكوم ــي اقرحته ــة الت ــة اإلصالحي ــودة الخط ــّدر مس تُق  9
املائــة يف عــام 2020.

المتأتي عن  المرجح أن تتأثر أشكال أخرى من الدخل غير  وكذلك، من 
العمل. فقد ُشلَّ القطاع المصرفي وبات عاجزًا عن دفع الفوائد على الودائع 
والمدخرات. ومن غير المرجح أن يتوقف التراجع المفاجئ في التحويالت 
الثقة  المالية الذي شهده عام 2019، في أي وقت قريب نظرًا إلى أزمة 
الراهنة في القطاع المالي. عالوة على ذلك، يتوقع البنك الدولي انخفاضًا 
هائاًل في التحويالت العالمية على خلفية الركود الذي يشهده العالم راهنًا 

.)World Bank 2020( "19-بسبب انتشار جائحة "كوفيد

لكّن األزمة االقتصادية الراهنة تتعدى التباطؤ في النشاط االقتصادي، 
إذ إنها تنجم أيضًا عن خسائر كبيرة متراكمة. فقد قّدرت مسودة خطة 
اإلنقاذ التي اقترحتها حكومة دياب، إجمالي خسائر القطاع المصرفي 
)بما في ذلك المصارف التجارية والبنك المركزي( بما قيمته 44 مليار 
إلى 49 مليار  ليرتفع  التقدير  ُيراجع هذا  أن  10، قبل  أمريكي  دوالر 
دوالر أمريكي في حزيران/يونيو Cornish 2020( 2020(. لذلك، إلى 
جانب الضرر الالحق بتدفق النشاط االقتصادي، يتعين على االقتصاد 
اللبناني أن يتعامل مع مخزون من الخسائر سيسّبب سّدها مزيدًا من 

التآكل في الرفاه االقتصادي للمجتمع.  

ــي فُرضــت عــىل املصــارف يف أواخــر عــام  ــار إعــادة الرســملة الت ــر يف االعتب 10  ال يأخــذ هــذا التقدي
ــو 2020، وهــو يُحتســب أيضــاً عــىل أســاس ســعر  ــول حزيران/يوني ــتكمل بحل 2019، عــىل أن تُس

ــد. ــدوالر الواح ــة لل ــرة لبناني ــادل 3500 ل رصف يع

األزمة االقتصادية التي تتواصل فصولها في   .2
لبنان: مراجعة التدفق والمخزون

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/جو سعادة
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مؤسسيًا  المرأة  ضد  الهيكلي  التحيز  فيه  يترسخ  سياق  في 
 Salti,( هنا،  عليه  الحال  هو  كما  واقتصاديًا،  واجتماعيًا 
 Mezher & Constant, UN Women and WB paper,
متكافئة،  غير  كانت  وإن  العمالة،  ُتعتبر   ،)forthcoming
وسيلة هامة للمرأة لتنعم ببعٍض من هذه الحقوق واالمتيازات 
غير المتصلة باألجور. ستبدأ المؤلفتان، في األقسام الفرعية 
فقدها  التي  الوظائف  تقديرات  ومناقشة  بدراسة  التالية، 
الرجال والنساء خالل األزمة، مع تركيز على تأثير االنكماش 
المرأة  عمالة  ومعدالت  الكلية  العمالة  على  االقتصادي 
ومشاركتها في سوق العمل على وجه الخصوص. ثم سيعقب 
التراجع  حاالت  حول  مقتضب  نقاش  االستعراض  هذا 
سيما  وال  العمالة،  أنواع  مختلف  على  وتأثيره  االقتصادي 
هذا  وسُيختتم  المؤقتة.  والوظائف  جزئي  بدوام  الوظائف 
القسم بتقييم أثر األزمة على العمالة في قطاعات متعددة، 

وال سيما تلك التي يتركز فيها عمل المرأة أكثر من غيرها. 

1.3 تقييم آثار األزمة االقتصادية على معدالت 
العمالة العامة والمشاركة في سوق العمل

عادة ما ُتفقد الوظائف خالل فترات الركود، األمر الذي يعني، 
على المستوى المادي البحت، خسارة مصدر رزق هام للعامل 
وأسرته المعيشية. ولكن، إلى جانب اإليرادات التي يخسرها 
العامل عند فقدان وظيفته، َتمنح الوظائف العمال االستقالل 
وقدراتهم.  ووظائفهم  حريتهم  توّسع  وبالتالي  االقتصادي، 
وتسهم أيضًا في رأس مالهم البشري وتعّزز إمكاناتهم لتحقيق 
النظامية  الوظائف  تكفل  كذلك،  المستقبل.  في  مكاسب 
للعامل االستحقاقات، ومنها، من بين وسائل الراحة األخرى، 
التغطية الصحية وفي بعض الحاالت خطة تقاعد. والعمالة 
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحصول على التمويل. لذلك، يكون 
فقدان العمل أكثر تكلفة على العمال - رجااًل ونساًء على حد 
غير  اإليرادات  في  نقدي  مكافئ  انخفاض  أي  من   - سواء 

المتأتية عن العمل. 

1.1.3  تقديرات الوظائف التي فقدها السكان خالل األزمة

عمومًا،  المرأة  عمالة  على  االقتصادي  االنكماش  أثر  لتقدير 
أي  الناتج11،  إلى  بالنسبة  المرأة  عمالة  مرونة  قياس  يجب 
االنخفاض في هذه  أو   - النسبي  التغّير  أساسًا قياس  يجب 
)وهنا  واحدة  مئوية  بنقطة  تغّير  العمالة جراء  في   - الحالة 
في  االقتصادية(  األزمة  وقع  على  تراجع  عن  نتحدث  أيضًا 

تقيــس مرونــة العالــة بالنســبة إىل الناتــج التغــّر النســبي يف العالــة الــذي ينشــأ عــن تغــّر معــن   11
يف الناتــج. وتشــر إىل أي مــدى تفــي التغــّرات يف إجــايل الناتــج املحــيل إىل تغــّرات يف العالــة يف 

اقتصــاد معــن.

إجمالي الناتج القومي. والمقياس األقرب لهذه المرونة عام 
الدولية  العمل  منظمة  تقّدر  إذ  الشيء،  بعض  ومتقادم  جدًا 
للفترة   0.65 بـ  الناتج  إلى  بالنسبة  العمالة  مرونة  إجمالي 
 Ajluni and Kawar( و2010   2000 عامي  بين  الممتدة 
أن  افتراض  وعلى  المقياس،  هذا  إلى  واستنادًا   .)2015
المرونة ال تزال قائمة وتنطبق على عمالة المرأة وعلى العمالة 
المحلي  الناتج  إجمالي  انكماش  يؤدي  أن  ُيتوقع  اإلجمالية، 
 2017 عامي  بين  الفترة  في  المائة  في   25 بنسبة  الحقيقي 
و2020 إلى تراجع في عمالة المرأة بنسبة 16.25 في المائة12. 

لكّن أسبابًا عدة تدعو إلى االستنتاج بأن طريقة القياس هذه 
ال تعكس األثر الحقيقي الذي سُيحدثه االنكماش االقتصادي 
في نهاية المطاف على العمالة عمومًا وعمالة المرأة خصوصًا. 
بيانات  إلى  يستند  األجل  طويل  تقدير  أواًل  هي  فالمرونة 
تغطي الفترة بين عامي 2000 و2010، األمر الذي يخّفف من 
حدة أي تباينات قصيرة األجل. وثانيًا، قد تكون العالقة التي 
بحيث  متماثلة،  غير  بالعمالة  المحلي  الناتج  إجمالي  تربط 
يتوقف حجم استجابة العمالة على اتجاه التغّير في إجمالي 
الناتج المحلي. وقد تكون قدرة االقتصاد اللبناني على توليد 
فرص عمل خالل فترات االنتعاش )وهي التي تشّكل أساس 
إلغائها خالل  قدرته على  أبطأ من  بـ 0.65(  المقدرة  المرونة 
فترات االنكماش، وهو ما يمر به االقتصاد في الوقت الراهن. 

ولصقل األثر المقدر لألزمة على العمالة، آثرنا االعتماد، بداًل 
من ذلك، على نتائج المسوح التجارية والتقارير عن حاالت 
مسح  وجد  الثاني/نوفمبر،  تشرين  ففي  والتسريح.  اإلقفال 
المائة  أجرته شركة InfoPro وطال 300 شركة، أن 91 في 
من منها سجلت تراجعًا في المبيعات وأن انكماش المبيعات 
السابقة  بالفترة  مقارنة  المتوسط  في  المائة  في   66 قارب 
فى   10 أن  التقرير  وجد  كذلك،  األول/أكتوبر.  تشرين  لشهر 
العمل،  عن  توقفت  المسح  شملها  التى  الشركات  من  المائة 
في حين خفضت 22 في المائة منها فاتورة األجور، إما عبر 
تسريح العمال أو خفض الرواتب. وقد وصل حجم تقليص 
خفض  معدل  بلغ  بينما  المائة،  في   60 إلى  الموظفين  عدد 
األجور 50 في المائة )Ouazzani 2019(. وتشّكل المؤسسات 
من  المائة  في   95 نسبته  ما  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة 
جميع الشركات العاملة في لبنان وتوّظف 50 في المائة من 
هذا  أن  اعتبرنا  وإذا   .)Matta 2018( الوطنية  العاملة  اليد 
الوطني،  الصعيد  على  والمؤسسات  الشركات  يمثل  المسح 

ــة  ــة املــرأة هــي، بــكل بســاطة، املرونــة مرضوبــة يف النســبة املئوي ــة للتغــّر يف عال النســبة املئوي  12
للتغــّر يف إجــايل الناتــج املحــيل: 16.25 يف املائــة = 0.65 × 25 يف املائــة. غــر أن هــذا الرقــم يشــر 
إىل التقديــر األدىن اســتناداً إىل املقيــاس الوحيــد املتوفــر للمرونــة ذات الصلــة. فقــد يكــون االنخفــاض 
املتوقــع يف عالــة املــرأة أعــىل بكثــر بســبب عوامــل مختلفــة ســيتم رشحهــا الحقــاً يف هــذه الورقــة.

األزمة االقتصادية والمرأة في سوق العمل   .3
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عادت  للشركات في حزيران/يونيو 2020،  أحدث مسح  وفي 
شركة InfoPro وعّدلت عدد الوظائف التي ُفقدت صعودًا إلى 
350,000 وظيفة، مع معدل بطالة بلغت نسبته 30 في المائة 

.)me.com 2020-Consultancy(

وتمثل الوظائف التي ُفقدت والبالغ عددها 350,000 ما يقارب 
22 في المائة من جميع الوظائف المبلغ عنها في مسح القوى 
العاملة واألحوال المعيشية لألسر في عامي 2018 و2019 16. 
وفي حين تعود هذه األرقام إلى عدة أشهر بعد بدء األزمة، 
إال أن اللمحة الموجزة لشهر حزيران/يونيو ال تمّثل إال بداية 
تتكشف  لم  االقتصادية  األزمة  وطأة  أن  علمًا  االنكماش، 
بالكامل بعد. فمذاك الحين، تهاوت قيمة الليرة اللبنانية. وما 
كان من التدابير التي اتخذت للتصدي لجائحة "كوفيد-19" 
االقتصادي،  النشاط  على  فأكثر  أكثر  الخناق  ضيقت  أن  إال 
األمر الذي قّلص فرص العمل. حتى أن أحد المصادر يقّدر أن 
.)Bulos 2020( يكون معدل البطالة قد قفز إلى 40 في المائة

العمالة  على  االنكماش  أثر  يكون  أن  المرجح  من  بالتالي، 
الكلية قد كلف البلد أكثر من 22 في المائة من الوظائف التي 
كانت متاحة قبل األزمة. وإذا افترضنا أن هذه الخسارة في 
المساواة،  قدم  على  والنساء  الرجال  على  حّلت  الوظائف 
وظيفتها  خسرت  قد  امرأة   106,750 تكون  أن  توقع  يمكن 

بنهاية الربع األول من عام 2020 17. 

لكن في واقع األمر، قد ال يكون وقع فقدان الوظائف متكافئًا 
الفرضيات  من  بعدد  األدبيات  تزخر  إذ  والنساء،  الرجال  على 
التي تشير إلى أن األثر على عمالة المرأة قد يختلف اختالفًا 
منهجيًا عنه بالنسبة إلى الرجل. فمن جهة، قد يزيد االنكماش 
االقتصادي عمالة المرأة، حين '1' يحّل عمل المرأة محل الرجل 
سوق  المرأة  تدخل  حين  و'2'  أقل،  أجرًا  تتقاضى  المرأة  ألن 

متثــل الوظائــف التــي فُقــدت واملقــدرة بـــ 350,000 مــا نســبته 22 يف املائــة مــن إجــايل العاملــن   16
ــألرس. ــية ل ــوال املعيش ــة واألح ــوى العامل ــح الق ــب مس ــم 1,590,400 بحس وعدده

إذا افرضنــا أن 350,000 وظيفــة فُقــدت وأن 485,100 امــرأة تعمــل وأن إجــايل الوظائــف يف عامــي   17
ــا النســاء  ــي فقدته ــف الت ــايل الوظائ ــي أن إج ــذا يعن ــة، فه ــغ 1,590,400 وظيف 2018 و2019 بل

ــايل: 350,000 رضب )1,590,400 / 485,100(. ــكل الت ــىل الش ــيكون 106,750 ع س

فإن معدل اإلقفال البالغة نسبته 10 في المائة يفترض خفضًا 
العمالة اإلجمالية13 أو ما يعني فقدان  المائة في  بنسبة 5 في 
حوالى 80,000 وظيفة14. أما الخفض اإلضافي بنسبة 60 في 
وظيفة   105,000 فقدان  فيعني  الموظفين  عدد  في  المائة 
أخرى )Matta 2018(. وبالتالي، يمثل مجموع الوظائف المشار 
من  المائة  في   11.6 نسبته  ما  وظيفة   185,000 والبالغ  إليها 
الوظائف التي كانت قائمة قبل األزمة وُفقدت بحلول تشرين 

الثاني/نوفمبر 2019 15. 

أكثر  أن  تبّين  أجري في شباط/فبراير 2020،  ثاٍن  وفي مسح 
من 220,000 وظيفة ألغيت في القطاع الخاص منذ منتصف 
تشرين األول/أكتوبر )Lebanon Opportunities 2020(. لكّن 
مجموعة األزمات الدولية نقلت عن بعض الخبراء توقعهم أن 
يكون هذا الرقم قد ارتفع إلى 300,000 بنهاية آذار/مارس 2020 
)International Crisis Group 2020(. وفي حين يشير تجار 
المواد الغذائية إلى أنهم خفضوا الواردات بنسبة تتراوح بين 
30 و40 في المائة، تفيد المؤسسات بتراجع مبيعاتها عامًة. أما 
الصناعيون فيتحدثون عن صعوبات يواجهونها في الحصول 
على المواد األولية. وفي صيدا وحدها، أقفل متجر من أصل 

.)Babin 2020( خمسة متاجر أبوابه

ــة،  ــد العامل ــن الي ــة م ــف 50 يف املائ ــم توظ ــطة الحج ــرة واملتوس ــات الصغ ــراً إىل أن املؤسس نظ  13
ــا  ــع م ــة، م ــبة 10 يف املائ ــا بنس ــة فيه ــع العال ــا، أن تراج ــة منه ــال 10 يف املائ ــد إقف ــرض، بع يُف
ــة(. ــة رضب 10 يف املائ ــة )50 يف املائ ــة بنســبة 5 يف املائ ــة اإلجالي ــٍض يف العال ــك مــن خف يســتتبع ذل

ــن )1,590,400 بحســب  ــة عــىل إجــايل عــدد العامل ــة نســبته 5 يف املائ ــق الخفــض البالغ إذا طُبّ  14
ــارب  ــم يق ــام 2019(، نصــل إىل رق ــان لع ــألرس يف لبن ــة واألحــوال املعيشــية ل ــوى العامل مســح الق

80,000 بعــد رضب 1,590,400 يف 5 يف املائــة.
ــا 80,000  ــات وعدده ــال املؤسس ــد إقف ــدت بع ــي فُِق ــف الت ــوع الوظائ ــم مجم ــذا الرق ــل ه ميثّ  15

وظيفــة، والوظائــف التــي ألغيــت بعــد خفــض املوظفــن وعددهــا 105,000 وظيفــة.
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العمل بعد أن تكون قد خرجت من القوى العاملة للتعويض عن 
بـ "أثر  فقدان األسرة المعيشية دخل العمل )المشار إليه أيضًا 
العامل اإلضافي"(. وكثيرًا ما تجد النساء اللواتي يضطررن إلى 
لصدمة  المعيشية  األسرة  دخل  تعرض  بعد  العمل  إلى  العودة 
سلبية، أنفسهن من دون قدرة تفاوضية تذكر، فينتهي بهن األمر 
 Rodriguez( في أعمال غير مستقرة أو خطرة أو استغاللية
2013(. في المقابل، يمكن أن تسبب حاالت االنكماش انخفاضًا 
أواًل  تلغى  الموظفين،  عن  االستغناء  فعند  المرأة.  عمالة  في 
إلى  ُينظر  أنه  ذلك  والسبب في  المرأة،  التي تشغلها  الوظائف 
الرجل على أنه المعيل الرئيسي. أما ما تجنيه المرأة من عملها 
فال يعدو كونه أكثر من مكّمل لدخل األسرة المعيشية. وأخيرًا 
في االقتصادات ذات قطاعات يسود فيها الفصل بين الجنسين 
إلى حد كبير، يختلف أثر االنكماش على عمالة المرأة من قطاع 

.)Périvier 2014, Raaber 2010( إلى آخر

مختلفة  قطاعات  في  بالتزامن  المتنوعة  اآلثار  هذه  وتتجلى 
إلقاء  يجب  لذلك،  العمالة.  من  متعددة  أشكال  على  وتنعكس 
نظرة على كل قطاع ونوع عمالة لتكوين صورة أكثر دقة عن 

أثر التراجع االقتصادي على نتائج سوق العمل للمرأة. 

قرار المشاركة في سوق العمل: إخراج المرأة   2.1.3
من القوى العاملة ومواجهتها ظروف عمل غير نظامية 

بشكل متزايد

تشير األدلة الشاملة لـ 68 بلدًا إلى أن األزمات عادة ما تدفع 
 Blanton, Blanton( النساء إلى الخروج من القوى العاملة
تعصف  سنة  ولكل  المتوسط،  ففي   :)and Peksen 2019
في  المرأة  حصة  تنخفض  معين،  ببلد  ما  مالية  أزمة  فيها 
القوى العاملة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 0.4 نقطة مئوية. وعند 
أخذ اآلثار اإلضافية لألزمات، على اختالف أنواعها )أمتصلة 
كانت بالمصارف أو التضخم أو الدين السيادي(، في االعتبار، 
القوى  في  المرأة  حصة  تقّلص  المالية  األزمات  أن  يتبّين 
لمدة  اآلثار  هذه  وتستمر  مئوية.  نقطة   2.25 بنسبة  العاملة 
أقصاها سبع سنوات في المتوسط بعد انتهاء األزمة، كما يرد 

.)Blanton, Blanton and Peksen 2019( في

رنا، وإن بتحفظ،  لَقدَّ لبنان  النتائج على  وإذا كّنا لنطّبق هذه 
يقارب  بما  العاملة  القوى  من  خرجن  اللواتي  النساء  عدد 
استنادًا   2020 األول/أكتوبر  تشرين  بحلول  امرأة   40,000
إلى خط األساس الذي اعتمده مسح القوى العاملة واألحوال 

المعيشية لألسر.

انخفاض  االقتصادي في  التراجع  أثر  يتجلى  قد  وفي حين 
عام في معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى 
االقتصاد الجزئي لألسرة المعيشية، إال أننا نالحظ تنوعًا أكبر 
في ديناميات سوق العمل. وفي هذا السياق، تشير األدبيات 
وال  المعيشية،  األسرة  على مستوى  الدخل  أن صدمات  إلى 

اإلطار 1: المشاركة في القوى العاملة مقابل العمالة 

السكان  نسبة  هو  العاملة  القوى  في  المشاركة  معدل 
الذين هم في سن العمل )64-16( والذين يعملون أو 
يبحثون عن عمل. أما من هم خارج هذه القوى العاملة 
فال يستوفون المعايير بطريقة واحدة أو بطريقتين: 
يبحثون  ال  أو  المحدد  العمري  النطاق  إما خارج  فهم 

بنشاط عن عمل. 

في  ينشط  يعد  لم  الذي  الشخص  إن  ُيقال  وبالتالي، 
العاملة.  القوى  من  خرج  أو  غادر  عمل  عن  البحث 
ويختلف هذا األمر عن فقدان المرء وظيفته أو إنهاء 
المرأة وظيفتها  المثال، قد تخسر  عمله. فعلى سبيل 
ستصبح  الحالة،  هذه  وفي  عملها.  إنهاء  عند  )كرهًا( 
العاملة  القوى  العمل لكّنها تبقى في عداد  عاطلة عن 
بالمثل،  مستقبلي.  عمل  عن  بنشاط  تبحث  ظلت  إذا 
عمل  فرص  عن  للبحث  وظيفتها  المرأة  تركت  إذا 
لكّنها ستبقى جزءًا  العمل  أخرى، ستكون عاطلة عن 
من القوى العاملة. وعلى العكس، إذا لم تبحث المرأة 
السكان  فئة  خارج  ستصبح  جديد،  عمل  عن  بنشاط 

الناشطين اقتصاديًا. 

قد  المرأة  أن  البحوث  وجدت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
تواجه مثبطات اقتصادية أكبر تحول دون مشاركتها 
في القوى العاملة. فعلى سبيل المثال، قد يؤّثر تصميم 
قرار  في  ما  بلد  في  واالستحقاقات  الضرائب  نظام 
العمل، علمًا  العمل وعدد ساعات  المشاركة في سوق 
التبعات قد تكون أكثر حدة على أصحاب الدخل  أن 
النساء(.  عادة  )وهم  المعيشية  األسرة  في  الثانوي 
ومنها  المتنافسة،  النفقات  وبسبب  أخرى،  جهة  ومن 
مثاًل ارتفاع كلفة رعاية األطفال وغيرها من خدمات 
لتتولى  وظيفتها  ترك  إلى  المرأة  تضطر  قد  الرعاية، 
تؤدي  المرأة  وألن  األمر،  واقع  وفي  الرعاية.  أعمال 
الرعاية  وأعمال  المنزلية  األعمال  من  األعظم  السواد 
غير المدفوعة األجر، من دون أن ُيحتسب عملها هذا 
جزءًا من النشاط االقتصادي ومن دون أن ُتكافأ عليه 
للعمل  الوقت  لها متسع من  يتاح  العمل، ال  في سوق 
بأجر. كذلك، يمكن للفجوة في األجور بين الجنسين 
في  مشاركتها  دون  وتحول  المرأة  عزيمة  تثبط  أن 
سوق العمل. بيد أن ديناميات سوق العمل األكثر تنوعًا 
تحدث في سياق صدمات الدخل على مستوى األسر 

المعيشية، كما يبّين التحليل الوارد في هذا القسم. 
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اعتمدنا  وإذا   .)2 الشكل  )انظر   2020 األول/أكتوبر  تشرين 
النهج األكثر تحفظًا الذي ينطلق من فرضية أن هؤالء النساء 
العمل عامالت محبطات يخرجن  اللواتي ينسحبن من سوق 
من صفوف العاطلين عن العمل )بمعنى أنهن قررن الكف عن 
البحث عن عمل في المطلق ألسباب شتى19( وأن جميع النساء 
بالقوى  يلتحقن  أن  ُيتوقع  واللواتي   15,500 عددهن  البالغ 
تقديرات  تدل  عماًل،  سيجدن  إضافيات  كعامالت  العاملة 
الوظائف المفقودة وعدم النشاط االقتصادي المتنامي على أن 
عدد النساء العاطالت عن العمل )أي اللواتي يبحثن بنشاط عن 
وظائف( سيقفز بنسبة 63 في المائة من 81,200 إلى 132,500. 
لذلك، حتى حين ُيفترض أن بعض النساء يخرجن من القوى 
العاملة بمحض اختيارهن، يبقى تأثير األزمة االقتصادية على 
فقدان المرأة الوظائف - إما بسبب إنهاء خدمتها أو ألنها آثرت 

االنسحاب بالكامل من القوى العاملة - هائاًل. 

ومن المتوقع أن ينخفض عدد النساء العامالت بنسبة 22 في 
المائة من 485,100 إلى 378,350 امرأة عاملة. وإذا افترضنا 
عدم وجود ترابط بين خطر أن يخسر المرء وظيفته من جهة 

ومــن بينهــن أيضــاً النســاء اللــوايت يركــن عملهــن إذا فاقــت تكلفــة رعايــة األطفــال املداخيــل التــي   19
يجنونهــا.

أحد  تحّث  قد  عمله،  الرئيسي  المعيل  فقدان  صدمة  سيما 
سن  في  النساء  )تحديدًا  اآلخرين  المعيشية  األسرة  أفراد 
 Parker and( العاملة  القوى  إلى  االنضمام  على  العمل( 
 .)Skoufias 2004, Buvinic, Sabarwal and Sinha 2011
وقد أقيم الدليل على "أثر العامل اإلضافي" هذا في تركيا، 
مع ارتفاع احتمال انضمام المرأة إلى القوى العاملة بنسبة 6 
إلى 8 في المائة في األسر المعيشية التي تعاني صدمة بطالة 
وجود  ن  وتبيَّ  .)Degirmenci and Ilkkaracan 2013(
تفاوت كبير عبر مستويات التعليم المختلفة وعلى اختالف 
الفئات العمرية، إذ ارتفع بنسبة 34 في المائة احتمال دخول 
تعليمهن  أنهين  واللواتي   20-45 العمرية  الفئة  في  النساء 
لصدمة  المعيشية  األسرة  تعرض  بعد  العمل  سوق  العالي، 
مستوى  على  الجدد،  للوافدين  الفعلي  العدد  أن  بيد  بطالة. 
إال  العاملة  بالقوى  يلتحق  ال  إذ  ضئيل،  برمته،  االقتصاد 
تسعة في المائة فقط من ربات المنازل في األسر المعيشية 
 Degirmenci and في  يرد  كما  بطالة،  صدمة  تعاني  التي 
بشكل  المعدالت  هذه  ُطّبقت  وإذا   .Ilkkaracan 2013
المرأة في  لبنان، فإن أي خفض في مشاركة  فضفاض على 
عاملة(  امرأة   40,000 بحوالى  أعاله  )المقدر  العاملة  القوى 
إلى  امرأة جديدة  انضمام 15,500  بأرقام صافية،  سيعادل، 
فشل  إّن  السابقات18.  المنازل  ربات  بين  من  العاملة  القوى 
اآلن،  حتى  كافية  عمل  فرص  توليد  في  المزمن  االقتصاد 
المرأة  ليدفع  كان  الذي  األدنى  التحفظي  األجر  وانخفاض 
إلى االنضمام إلى القوى العاملة، وارتفاع معدل البطالة كلها 
العاملة  بالقوى  سيلتحقن  اللواتي  الجدد  النساء  أن  ستعني 
غير  أو  نظامية،  غير  وظائف  في  العمل  إلى  سيضطررن 

مستقرة، أو خطرة، أو بدوام جزئي. 

صافي التغّيرات في وضع سوق العمل: تراجع فرص   3.1.3
عمالة المرأة ومشاركتها في القوى العاملة خالل األزمات 

العمل  وسوق  العمالة  دخول  حركات  إلى  ننظر  عندما 
والخروج منهما معًا، وعلى افتراض أن إجمالي عدد النساء 
في سن العمل سيبقى على حاله على المدى القصير، سُتظهر 
تراجعًا  ذلك  عن  الناشئة  األساسية  العمل  سوق  إحصاءات 
في مشاركة المرأة في القوى العاملة )أي عدد النساء اللواتي 

يبحثن بنشاط عن عمل( وفي عمالتها. 

من  صافيًا  انخفاضًا  المشاركة  تسجل  أن  ُيتوقع  وكذلك، 
بحلول  المائة  في   26.4 إلى   2019 عام  في  المائة  في   29.3

إذا افرضنــا أن 350,000 وظيفــة قــد فُقــدت وأن فقــدان الوظائــف محايــد مــن حيــث نــوع   18
الجنــس، فهــذا يعنــي أن 243,250 رجــالً فقــدوا وظائفهــم. وإذا عدنــا وافرضنــا أن هــؤالء الرجــال 
يأتــون مــن 243,250 أرسة معيشــية مختلفــة، ففــي هــذه الحالــة وباســتعال معــدل مشــاركة املــرأة 
يف القــوى العاملــة )الواقــع عنــد 29.3 يف املائــة( بحســب مســح القــوى العاملــة واألحــوال املعيشــية 
ــة  ــص 29.3 يف املائ ــة ناق ــية )243,250 رضب 100 يف املائ ــيتبّن أن 172,000 أرسة معيش ــألرس، س ل
ــل،  ــة املعي ــة جــراء بطال ــاين صدم ــي تع ــع هــذه األرس املعيشــية الت ــن أصــل جمي ≈ 172,000(، م
ــوى  ــن هــذه األرس املعيشــية، ســتدخل النســاء الق ــة م ــازل. ويف 9 يف املائ ــات من تشــتمل عــىل رب
العاملــة، كــا يــرد يف )Degirmenci and Ilkkaracan )2013، أي 15,500 امــرأة جديــدة ســتدخل 

ــة = 15,480. ــايل: 000 172 × 9 يف املائ ســوق العمــل عــىل الشــكل الت

المصدر: مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألسر )قبل األزمة( 
وتقديرات المؤلفتين )أيلول/سبتمبر 2020(. مالحظة: تستند هذه األرقام 

إلى البيانات المتعلقة بفقدان الوظائف حتى حزيران/يونيو 2020 لكّنها 
تعتمد على تقدير لعدد العامالت المحبطات اللواتي انسحبن من القوى 

العاملة حتى شهر تشرين األول/أكتوبر 2020. ونظرًا إلى أن التراجع 
االقتصادي استمر بعد حزيران/يونيو الماضي، من المرجح أن تقلل األرقام 

من عدد الوظائف المفقودة.

 الشكل 2: إحصاءات سوق العمل المتعلقة بالمرأة قبل األزمة 
وأثنائها 
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والسمة النظامية لهذه الوظيفة من جهة أخرى، وإذا وجدت 
 15,500 وعددهن  العمل  سوق  إلى  الجدد  الوافدات  النساء 
وظيفة غير نظامية، ففي هذه الحالة، ُيتوقع أن يرتفع العمل 
غير النظامي الذي تؤديه المرأة بنسبة 7.1 في المائة. وفي 
النشاط  ومن  العمالة  من  المرأة  بخروج  التوقع  صدق  حال 
االقتصادي، من المرجح عندئذ أن يرتفع معدل بطالة المرأة 

من 14.3 في المائة إلى 26.3 في المائة. 

سوق  خسائر  عن  األولى  الكلية  االقتصادية  اللمحة  وهذه 
العمل هي صورة متحفظة، إذ إنها تفترض أن إلغاء الوظائف 
محايد من حيث نوع الجنس، في حين أن معظم التجارب 
في االقتصادات األخرى التي تمر بأزمات أظهر مياًل إلى تأثر 
عمالة المرأة أكثر من الرجل. وال يراعي هذا التقدير األولي 
على  وقطاعاتها  العمالة  أنواع  على  العامالت  توزيع  أيضًا 

اختالفها. لذلك، سننتقل تاليًا إلى هذا المستوى األكثر دقة.

2.3  نوع العمالة

المائة  في  و65  النساء  من  المائة  في   85 يقارب  ما  يشغل 
من الرجال وظائف. ويحصل السواد األعظم من الموظفين 
أساس  على  منهم  وكثٌر  المحلية،  بالعملة  أجورهم  على 
اآلخر  البعض  أما  مراجعتها.  تتم  قلما  ثابتة  أجور  معدالت 
د أجورهم عبر شيكات أو تحويالت مصرفية. وعادة  فُتسدَّ
ما ال يسمح هذا الشكل من أشكال العمالة للعامل بأن يفرض 
تعدياًل فوريًا للشروط يراعي أي انخفاض في قيمة الليرة 
اللبنانية أو ارتفاع سريع في كلفة المعيشة أو عدم إمكانية 

وعدم  التقلب  ظل  وفي  المصرفية.  الودائع  على  الحصول 
تشرين  منذ  اللبناني  االقتصاد  على  يطغيان  اللذين  اليقين 
على  هذا  المرونة  انعدام  إنعكس   ،2019 األول/أكتوبر 
الموظفين الذين رزحوا تحت وطأة انخفاض قيمة أجورهم 
وصعوبة الحصول عليها. وإلى حين تصحيح شروط الدفع، 
تكّبد  النساء،  من  منهم  كبير  وجزء  الموظفون،  سيواصل 

الخسائر في قدراتهم الشرائية وعلى مستوى السيولة.

الرجل  من  أكثر  المرأة  تميل  ما  عادة  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
إلى العمل بدوام جزئي. فبعد تحليل آثار الركود الكبير )عام 

 الشكل 3: التغّيرات في القوى العاملة قبل األزمة وأثنائها: 
معدالت مشاركة وعمالة/بطالة المرأة

مالحظة: تستند هذه األرقام إلى البيانات المتعلقة بفقدان الوظائف حتى 
حزيران/يونيو 2020 لكّنها تعتمد على تقدير لعدد العامالت المحبطات 

اللواتي انسحبن من القوى العاملة حتى شهر تشرين األول/أكتوبر 2020. 
ونظرًا إلى أن التراجع االقتصادي استمر بعد حزيران/يونيو الماضي، من 

المرجح أن تقلل األرقام من عدد الوظائف المفقودة.
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الجدول 1: البيانات عن العامالت في قطاعات مختارة21

2008( في ثماني دول في االتحاد األوروبي وفي الواليات 
وبدوام  المؤقتة  الوظائف  أن  تبّين  األمريكية،  المتحدة 
جزئي هي األكثر تأثرًا بالركود، إذ عادة ما يطالها اإللغاء قبل 
غيرها أثناء األزمات وفي أعقابها عند االستغناء عن فائض 
في  أما   .)Karamessini and Rubery 2013( الموظفين 
من  أكثر  تتطلب  ال  وظائف  في  النساء  عمل  فيتركز  لبنان 
30 ساعة عمل في األسبوع. وتستقطب مثل هذه الوظائف 
من  المائة  في   8 من  بأقل  مقارنة  العامالت،  النساء  ُخمس 
جميع الرجال العاملين )LFHLCS(. ويؤشر ارتفاع معدالت 
االستخدام الناقص لعمالة المرأة إلى أن ساعات عمل النساء 
ليست منخفضة دومًا بصورة طوعية. وألّن هذه الوظائف قد 
ُتلغى قبل غيرها، من المرجح أن يزداد عدد النساء اللواتي 
سيخسرن وظائفهن، ال بل من غير المستبعد أن تكون النساء 

أكثر تركزًا في الوظائف الـ 350,000 التي سبق أن ألغيت.

3.3   التحليل القطاعي لتأثير األزمة على العامالت

ما انفك الوضع االقتصادي يتغير بوتيرة متسارعة منذ تشرين 
خذت منذ مطلع آذار/ األول/أكتوبر. وجاءت التدابير التي اتُّ

مارس 2020 للحد من انتشار "كوفيد-19" لتسّرع على األرجح 
وتيرة االنهيار. سنستعرض فيما يلي تأثير األزمة على العمالة 
لم يشهد أي تصحيح لألجور، وعلى  الذي  العام  القطاع  في 
االقتصادي  بالتراجع  خاص  بشكل  تأثرت  التي  القطاعات 
والضيافة(،  والمشروبات  األطعمة  قطاع  )ومنها  واإلقفال 
المرأة، وال  فيها عادة عمل  يتركز  التي  القطاعات  فضاًل عن 
باإلضافة  والتعليم،  والصحة  المصارف  مجاالت  في  سيما 
إلى العمل المنزلي20. يوجز الجدول 1 أدناه البيانات المتاحة 
بعمالة  صلتها  حيث  من  القطاعات  هذه  من  قطاع  كل  في 
الوظائف  فقدان  في  ستؤثر  األزمات  أن  إلى  ونظرًا  المرأة. 
في كل قطاع بدرجات متفاوتة، ومع تباين الخصائص التي 
الوظائف  أنواع  حيث  من  أحيانًا  القطاعات  عنها  تتكشف 
كامل،  أو  جزئي  بدوام  نظامية،  غير  أو  )نظامية  المتوفرة 
العامالت،  النساء  وتركيز  واالستحقاقات،  واألجور،  إلخ(، 
من المتوقع أن تترك الصدمات الخارجية تأثيرًا مختلفًا على 
اتجاه هذه  التفصيل،  من  بمزيد  أدناه،  العامالت. وسنناقش 

التغّيرات ودرجتها. 

العدد المقدر 
للوظائف 

التي فقدت 
خالل األزمة 

إجمالي عدد 
النساء العامالت 
في القطاع قبل 

األزمة

النسبة المئوية 
لجميع النساء 
العامالت في 

القطاع

النسبة المئوية 
للنساء في 

القطاع
القطاع

12.5 60,000 القطاع العام

19 األطعمة والمشروبات

48 13,000 المصارف

50
81
58
79

الرعاية الصحية
- الجسم التمريضي

- الصيادلة
- الرعاية الصحية العامة

70
80
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20

التعليم
- المعلمون

- خريجو برامج إعداد المعلمين
- المعلمون في التعليم العالي

- مدراء المدارس
- الهيئة اإلدارية العليا في التعليم العالي

صحيــح أن النســاء يشــّكلن األغلبيــة الســاحقة مــن العاملــن يف قطــاع الرعايــة، مبــا يف ذلــك رعايــة األطفــال واملســنن، لكــن تنــدر البيانــات املتاحــة بشــأن آثــار األزمــة االقتصاديــة عــىل قطــاع الرعايــة. لذلــك، يغفــل   20
التحليــل القطاعــي مــا يتصــل بالرعايــة. وجــاءت جائحــة "كوفيــد19-" التــي أصابــت البلــد يف خضــم األزمــة االقتصاديــة، لتســلّط مزيــداً مــن الضــوء عــىل التفــاوت بــن الجنســن الناجــم عــن عــدم كفايــة االســتثارات يف 
لبنــان، وتشــدد عــىل أهميــة إضفــاء الســمة النظاميــة عــىل اقتصــاد الرعايــة وتحســن األجــور فيــه. وتتناقــص جــداً مروحــة الخيــارات املتاحــة أمــام العامــالت خــالل األزمــات بســبب توليهــن معظــم أعــال الرعايــة غــر 

املدفوعــة األجــر، مــا يزيــد مــن اختــالل التــوازن.
استناداً إىل تقارير األعال ألطراف ثالثة.  21
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الوظائف في القطاع العام  1.3.3

يشير مسح القوى العاملة واألحوال المعيشية لألسر إلى أن 
12.5 في المائة من جميع النساء العامالت - أو نحو 60,000 
امرأة - يعملن في القطاع العام22. وفي حين لم ُيَصر بعد إلى 
الحقيقية  القيمة  تآكلت  العام،  القطاع  موظفي  عدد  خفض 

لرواتبهم اإلسمية الثابتة بسب ارتفاع التضخم. 

ر معدل الفقر العام بـ 35  وفي مقاٍل لـ )Chaaban 2019(، ُيقدَّ
في المائة استنادًا إلى بيانات عام 2016، مقارنة بـ 27 في المائة 
هو معدل فقر األسر المعيشية التي يعمل أحد أفرادها على 
األقل في القطاع العام. وبالتالي، توّفر الوظيفة العامة قدرًا 
الوظيفي، واالستحقاقات اإلضافية،  األمن  السالمة عبر  من 
وليس  المالك،  لموظفي  أقله  والتقاعد،  الصحي،  والتأمين 
المتعاقدين. لكن، بالنسبة إلى نسبة كبيرة من األسر المعيشية 
التي يعمل أحد أفرادها على األقل في القطاع العام، بالكاد 
الفقر.  خط  فوق  المعيشية  األسر  هذه  األمان  شبكة  أبقت 
في   يظهر  نفسها،  البيانات  باستخدام  محاكاة  تمرين  وفي 
الموظفين في  رواتب  ُخّفضت  أنه في حال   )Chaaban 2019(
القطاع العام بنسبة 10 في المائة، سترتفع نسبة الفقراء بين هذه 
األسر المعيشية ارتفاعًا ملحوظًا من 27 في المائة إلى 37 في المائة. 

على  العام  القطاع  في  الموظفين  رواتب  ح  ُتصحَّ لم  وما 
الفور لتستعيد قدرتها الشرائية، تكون األجور الحقيقية في 
في   10 من  أعلى  وبنسبة  فعليًا  انخفضت  قد  العام  القطاع 
المائة  في   27 بـ  المقدر  التضخم  معدل  إلى  استنادًا  المائة 
)بحسب خطة اإلنقاذ التي وضعتها الحكومة السابقة(، األمر 
الذي يؤّثر تأثيرًا مباشرًا في 60,000 امرأة يعملن في القطاع 
العام، وتأثيرًا غير مباشر في النساء في أسر معيشية معيلها 
العام وكان معظمها فوق خط  القطاع  الرئيسي موظف في 

الفقر لكنها باتت اآلن أكثر عرضة لخطر الفقر. 

أجور  تصحيح  على  الحكومية  اإلنقاذ  خطة  تنص  وكذلك، 
موظفي القطاع العام االسمية سنويًا استنادًا إلى التقديرات 
هذه  فخالل  السابق.  العام  في  التضخم  لمعدل  الرسمية 
فيها  د  وُتمدَّ العملة  قيمة  انهيار  فيها  يتسارع  التي  الفترة 
فترات اإلغالق الحتواء جائحة "كوفيد-19"، ترتفع األسعار 
بدورها بوتيرة متسارعة. وحتى إن تحقق التصحيح السنوي 
العام  القطاع  لموظفي  الشرائية  القدرة  ستظل  والرجعي، 

تتراجع طالما أن معدالت التضخم ثنائية الرقم. 

ــاء  ــع أن النس ــن. وم ــال العامل ــع الرج ــن جمي ــة م ــاً 14.2 يف املائ ــام أيض ــاع الع ــل يف القط يعم  22
ــة  ــوزّع العال ــي ت ــة والت ــات ذات الصل ــاع إال أن البيان ــذا القط ــزاً يف ه ــر تركي ــالت لســن أك العام

ــا. ــر هن ــهولة أك ــة بس ــس متاح ــوع الجن ــب ن بحس

22

(

الصورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان
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األطعمة والمشروبات  2.3.3

أكثر  من  واحدًا  يزال  وال  والمشروبات  األطعمة  قطاع  كان 
القطاعات تأثرًا باألزمة. فقد أشارت عدة وسائل إعالمية إلى أن 
أكثر من 800 مؤسسة تعمل في هذا القطاع أقفلت أبوابها في 
العام الفائت، في حين خسر نحو 25,000 شخص - أو 17 في 
المائة من العاملين في القطاع - وظائفهم، استنادًا إلى تقديرات 
لهذا  الممّثلة  الرئيسية  النقابة  عن  صادرة  مختلفة  وتقارير 
مؤسسة   240 أقفلت   ،2020 الثاني/يناير  كانون  وفي  القطاع. 
أخرى )Associated Press 2020(. وإذا افترضنا أن المؤسسات 
التي أغلقت في كانون الثاني/يناير مماثلة حجمًا للمؤسسات الـ 
800 األولى التي أقفلت، فهذا يعني أن إجمالي الوظائف التي 
 .23  2020 الثاني/يناير  كانون  بنهاية   32,500 إلى  ارتفع  ُفقدت 
وأفادت وكالة رويترز بأن 20 في المئة من العاملين في الفنادق 
أن  علمًا   ،24)Francis and Creidi 2020( عملهم  من  ُسّرحوا 
الرجال يهيمنون على قطاع الضيافة الذي ال يعمل فيه إال 19 

ــكل  ــف ل ــدان الوظائ ــدل فق ــل مع ــة، يص ــال 800 مؤسس ــراء إقف ــة ج ــارة 25,000 وظيف ــع خس م  23
مؤسســة إىل 31.25 وظيفــة. وإذا افرضنــا أن املؤسســات اإلضافيــة البالــغ عددهــا 240 التــي أقفلــت 
ر عندئــذ الوظائــف اإلضافيــة التــي فقــدت بـــ 7,500 عــىل الشــكل التــايل:  هــي ماثلــة حجــاً، تُقــدَّ

ــو 25,000 + 7,500 = 32,500 ــه ه ــغ عن ــوع املبل 240 رضب 31.25. واملجم
لهــذا اإلقفــال بطبيعــة الحــال تداعيــات عــىل املؤسســات التــي تنشــط يف املراحــل األوىل مــن سلســلة   24
ــر اإلمــدادات للمطاعــم بنســبة وصلــت إىل  اإلمــداد. فقــد تراجعــت مبيعــات الــركات التــي توفّ
70 يف املائــة وفقــاً ألحــد التقاريــر. أمــا املؤسســات التــي تعــّول عــىل قطــاع األطعمــة واملروبــات 
ــة يف  ــن العال ــاءات ع ــاب اإلحص ــن، يف غي ــن. ولك ــح املوظف ــاً ترسي ــرى قريب ــي األخ ــتبارش ه فس
املؤسســات التــي تعتمــد عــىل قطــاع األطعمــة واملروبــات، يســتحيل تقديــر األثــر الــذي ســتركه 

هــذه الخســائر عــىل عالــة املــرأة.

ر عدد الوظائف التي فقدتها  في المائة من النساء25. وبذلك، ُيقدَّ
النساء في هذا القطاع بحوالى 6,175 وظيفة. 

المصارف  3.3.3

ناهز عدد الموظفين في القطاع المصرفي حوالى 27,000 في 
عام 2018. وتتركز عمالة المرأة إلى حد كبير في هذا القطاع، 
 )Byblos Bank 2019( إذ تعمل فيه أكثر من 13,000 امرأة
من إجمالي حصة النساء في القوى العاملة والبالغة 31 في 
إجراء  ضرورة  إلى  الحكومية  اإلنقاذ  خطة  وتشير  المائة. 
وإعادة  تنظيمه  وإعادة  المصرفي  للقطاع  منهجية  مراجعة 
هيكلته، في ضوء إعادة هيكلة الديون السيادية والمصرف 
 .26)in-bail( المودعين  من  القطاع  إنقاذ  واحتمال  المركزي 
ومن المتوافق عليه أن القطاع المصرفي، بشكله الحالي، كبير 
إجمالي  إلى  األصول  نسبة  بلغت  )حيث  ر  مبرَّ غير  حد  إلى 
الناتج المحلي 422 في المائة في كانون األول/ديسمبر 2019، 
لتحتل المصارف اللبنانية بذلك المرتبة الثانية بعد قبرص(، 
في حين كان حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع 

ــا  ــس إىل دراســة أجرته ــة حســب الجن ــة واملصنف ــة يف قطــاع الضياف ــوى العامل ــة الق تســتند تركيب  25
.)ILO 2017( املؤسســة الوطنيــة لإلســتخدام يف عــام 2010 وقــد ورد ذكرهــا يف

ــد  ــريف ق ــاع امل ــة القط ــادة هيكل ــددة إلع ــة مح ــن أي خط ــر، مل تك ــذا التقري ــة ه ــت كتاب يف وق  26
اعتُمــدت. وتُلمــح الخطــة اإلصالحيــة إىل عــدة سياســات محتملــة ميكــن تبنــي عــدد منهــا الســتيعاب 
ــار  ــن كب ــاذ القطــاع م ــادة الرســملة وإنق ــك إع ــا يف ذل ــي تكبّدهــا القطــاع، مب بعــض الخســائر الت

ــن. املودع

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/دار المصور
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 Government of Lebanon(  الخاص متواضعًا وفي تراجع
2020(. وبغض النظر عن تفاصيل إعادة الهيكلة، من المرجح 
مع  قائمة،  مصارف  لعدة  وتجميع  دمج  عمليات  نشهد  أن 

خفض عدد الموظفين في القطاع المصرفي. 

القطاع  في  المرتقب  الخفض  هذا  حجم  بعد  يتضح  ولم 
الخبراء  أحد  إليه  ذهب  ما  اعتمدنا  إذا  ولكن،  المصرفي. 
)من  الودائع  إجمالي  حجم  انخفاض  ر  قدَّ الذي  المصرفيين 
بين 40 و60 مليار  ر  ُيقدَّ إلى مبلغ  أمريكي  150 مليار دوالر 
دوالر أمريكي(، وأسقطناه على تخفيض نسبي بنسبة 66 في 
نتوقع  أن  فعلينا  المصرفي،  القطاع  المائة في عدد موظفي 
عندئذ أن يالمس حجم القوى العاملة في المصارف التجارية 
 Arnold( وظيفة   18,000 خسارة  يعني  ما  موظف،   9,000
الموظفين متسق بين  افترضنا أن خفض عدد  2020(. وإذا 
المائة  في   48 راهنًا  تشّكل  المرأة  أن  إلى  ونظرًا  الجنسين، 
من نسبة العاملين في القطاع المصرفي، فهذا يعني تسريح 
أكثر من 8,700 امرأة في وظائف عالية المهارات في قطاع 
في  هي  الوظائف  هذه  وألن  ذلك،  من  واألهم  الخدمات. 
القطاع المصرفي، فهذا يعني خسارة 8,700 وظيفة نظامية 

مع ما يرافقها من استحقاقات وتأمين صحي.

الرعاية الصحية   4.3.3

الصحية  الرعاية  أخصائيي  من  المائة  في   50 النساء  تشّكل 
الصحيين  العاملين  صفوف  في  تركزًا  أكثر  لكنهن  المسجلين. 
في الخطوط األمامية، حيث يمّثلن 58 في المائة من الصيادلة 
 Institute for Health( و81 في المائة من الجسم التمريضي
ولطالما   .)Management and Social Protection 2012
سجل لبنان فائضًا في عدد الطبيبات واألطباء، في مقابل نقص 
عددهم  يصل  )الذين  والممرضين  الممرضات  عدد  في  مزمن 
 .)6,804 إال  بينهم  من  المهنة  يمارس  ال   9,460 إلى  اإلجمالي 
لكثافة  واإلقليمية  العالمية  اإلحصاءات  عن  لبنان  وتخلف 
الممرضات والممرضين27. وبسبب تدني الرواتب واالستحقاقات، 
بقي أداء لبنان سيئًا جدًا من حيث معدالت استبقاء الممرضات 
 El-Jardali,( والممرضين على الرغم من الطلب المرتفع عليهم
الممرضات  بعض  فقدان  جانب  وإلى  لذلك،   .)et al. 2009
والممرضين وظائفهم في القطاع الخاص )Azzi 2020(، تشير 
البحوث حول األسباب وراء تدني معدل استبقائهم إلى رداءة 

حزم التعويضات، وهو ما كان سائدًا حتى قبل نشوب األزمة. 

وما زاد الطين بلة، فضاًل عن الفشل المزمن للقطاع الخاص 
من  جزءًا  أن  والممرضين،  الممرضات  أجور  تصحيح  في 
العاملين الصحيين في القطاع العام لم يستفيدوا من سلسلة 
نّظم  وقد  العام.  القطاع  لموظفي  خالفًا  والرواتب،  الرتب 

يحتــل لبنــان املرتبــة الثامنــة مــن حيــث أدىن كثافــة للممرضــات واملمرضــن يف منطقــة رشق البحــر   27
األبيــض املتوســط. وهــو أيضــاً ُمصــّدر صــاٍف للجســم التمريــي إىل دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

.)El-Jardali, et al. 2009(

سلسلة  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  في  الموظفون 
تحركات احتجاجية خالل السنوات القليلة الماضية للمطالبة 
 LBC News TV( بتصحيح رواتبهم وجدولة دفعها بانتظام
Naharnet 2020 ,2014(. وهنا أيضًا للنساء الحصة األكبر، 
العاملين في مجال  المائة من مجموع  يمّثلن 79 في  حيث 

.)Tlaiss 2013( الرعاية الصحية في القطاع العام

لعام 2020، خفض  اقترحت، في موازنتها  الحكومة  وكانت 
 Institut des( المائة  في   7 بنسبة  الصحة  على  اإلنفاق 
لوزارة  الموازنة  مخصصات  تذهب  وإذ   .)finances 2020
العامة في معظمها لتغطية تكاليف االستشفاء لغير  الصحة 
المضمونين، إلى حد أن هذا الخفض في الميزانية سيؤّثر في 
قدرة الوزارة على تسديد الرواتب واألجور، يواجه العاملون 
الصحيون في القطاع العام، و79 في المائة منهم من النساء، 
خطر فقدان المزيد من مداخليهم في عام 2020. وكما بات 
واضحًا وال سيما خالل أزمة "كوفيد-19"، يضطلع الممرضات 
الخطوط  في  صحيين  عاملين  بصفتهم  والممرضون، 
األمامية، بدور جوهري لضمان استجابة وحسن أداء النظام 
نحو  على  للخطر  نفسه  الوقت  في  يعّرضهم  الذي  الصحي 
القطاع  في  التمريضي  الجسم  في  النقص  أن  غير  مفرط. 
الخاص واإلضرابات المتكررة للعاملين الصحيين في القطاع 
العام تشير إلى ضرورة تصحيح األجور تصحيحًا دائمًا في 

هذا القطاع الذي تغلب النساء على القوى العاملة فيه.

التعليم  5.3.3

التعليم هو قطاع آخر تتركز فيها نسبة عالية من النساء. فهن 
ممثالت تمثياًل زائدًا في صفوف الهيئة التعليمية من مراحل 
المؤسسات  في  الثانوي  التعليم  إلى  المدرسي  قبل  التعليم 
الرسمية والخاصة على حد سواء. ويشّكلن 70 في المائة من 
المعلمين و80 في المائة من خريجي برامج إعداد المعلمين 
القطاع،  هذا  في  حتى  ذلك،  ومع   .)World Bank 2010(
ُتستبعد المرأة من المناصب العليا لضعف تمثيلها في وظائف 
التدريس في التعليم العالي )48.2 في المائة( وفي المناصب 
المخصصة  المناصب  من  المائة  في   50 تشغل  إذ  اإلدارية، 
من  المائة  في  و20   )UNESCO 2020( المدارس  لمديري 
 .)Haidar 2018( المناصب اإلدارية العليا في التعليم العالي

وفي السنوات القليلة الماضية، استأثرت رواتب المعلمين بأكثر 
والتعليم  التربية  وزارة  إنفاق  إجمالي  من  المائة  في   80 من 
العالي )World Bank 2018(. وبينما اقترحت الحكومة، في 
موازنتها لعام 2020، خفض اإلنفاق اإلسمي على التعليم بنسبة 
7 في المائة  )Institut des finances 2020(، تضّمنت خطة 
لتقليص  التدابير  أعدتها حكومة دياب عددًا من  التي  اإلنقاذ 

إجمالي فاتورة األجور في القطاع العام، ومنها:
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تجميد التوظيف في القطاع العام   •
وخفض عدد المتعاقدين في القطاع العام )بمعدل 20 في المائة   •
سنويًا على مدى 5 سنوات، وفقًا للملحق المرفق بخطة اإلنقاذ(. 

خّص  فيما  سيما  وال  اإلصالحية،  الخطة  الغموض  ويكتنف 
ح منها المتعاقدون.  نطاق التجميد والمجاالت التي سُيسرَّ

العمالة  العام هو شكل من أشكال  القطاع  التعاقدي في  والعمل 
غير المستقرة، حيث ال استحقاقات وال أمن وظيفي ُيذكر. ولكن، 
وحجم  الوزارة  ميزانية  إجمالي  خفض  إلى  التوّجه  ظل  في 
المتعاقدين بالتزامن مع تجميد التوظيفات الجديدة في القطاع 

العام، سُيحَرم المتعاقدون حتى من هذا الدخل الشحيح أصاًل. 

وإذا ُطّبق هذا الخفض بنسبة 7 في المائة في اإلنفاق على التعليم 
على جزء من الميزانية المخصصة للرواتب واألجور، نظرًا إلى أنه 
لن ُيصار إلى االقتطاع من رواتب المثّبتين في القطاع العام )الذين 
يستأثرون بـ 86 في المائة من إجمالي فاتورة الرواتب في القطاع 
التعليمي(، سيعني هذا األمر، بما ال يترك تقريبًا مجااًل للشك، تقليصًا 
جوهريًا في عدد األساتذة المتعاقدين. واستنادًا إلى تركيبة ميزانية 
الوزارة لعام World Bank 2018( 2015( وإحصاءات القوى العاملة 
في التعليم الرسمي لعام Noun 2019( 2019(، وعلى افتراض جرى 
تصحيح الرواتب للحفاظ على قيمتها الحقيقية، سيكون لزامًا إنهاء 
ر أن من بينهم 10,100  عقود أكثر من 13,000 أستاذ متعاقد )ُيقدَّ
امرأة بحسب إحصاءات منظمة اليونسكو( )UNESCO 2020(. ومع 
كشف النقاب عن خطة اإلنقاذ بكامل بنودها، يكمن الهدف في إلغاء 
العمل التعاقدي في غضون خمسة أعوام، أي فسخ 21,500 عقد في 

التعليم الرسمي ُأسند 15,050 منها إلى النساء. 

العمل المنزلي: حالة العمال المهاجرين  6.3.3

سوق  ظل  في  اإلنفاذ،  على  الحكومة  قدرة  ضعف  إّن 
المال،  رأس  على  العملة، وضوابط عشوائية  لصرف  سوداء 
تحويل  خدمات  بشأن  ر  التغيُّ دائمة  وسياسات  وممارسات 
عامل   250,000 على  مبّررة  غير  تكاليف  فرض  األموال، 
مهاجر في لبنان يعملون في غالبيتهم في المنازل. وما دام 
العمال المهاجرون يفتقرون عمليًا إلى سبل االنتصاف لضمان 
التفاوض،  على  بالقدرة  يتمتعون  وال  عقودهم  إنفاذ  حسن 
على  االنتهاكات  أمام  المجال  الصرف  أسعار  تعدد  يفسح 
د لهم وعند تحويل األموال. وفي  مستوى األجور التي ُتسدَّ
لنقابات  الوطني  االتحاد  رئيس  أشار  األول/ديسمبر،  كانون 
العمال والمستخدمين في لبنان )فيناسول( إلى تراجع بنسبة 
المهاجرين  العمال  أجور  قيمة  في  المائة  في   40 إلى   30
بسبب معدالت سعر الصرف  )Hamdan 2019(. وكان سبق 
لهيومن رايتس ووتش أن لفتت إلى خسارة آالف العامالت 
 Majzoub( األول/ديسمبر  كانون  في  وظائفهن  المنزليات 
الضوء  جهتها،  من  الدولية،  العفو  منظمة  وسّلطت   .)2020
من  ُطردن  واللواتي  عنهن"  "المتخلى  المنازل  عامالت  على 

 .)Amnesty International 2020(  أماكن عملهن
الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/جو سعادة
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فقدان الوظائف واالنخفاض في قيمة   1.4
العملة وتدابير التقشف

تؤّثر الوظائف التي خسرتها النساء والمقدرة بـ 91,300 وظيفة 
تقّلص  إنها  إذ  ورفاههن،  عيشهن  سبل  على  مباشرًا  تأثيرًا 
المداخيل واالستحقاقات غير المتصلة باألجور والفرص التي 
تأتي مع العمالة. غير أن المرأة تتحمل أيضًا عبء الوظائف 
هذه  تسّببها  التي  االنتكاسة  إلى  نظرًا  الرجل  يخسرها  التي 

الخسارة لسبل عيش األسرة المعيشية كلها واستحقاقاتها. 

على  بثقله  التحويالت  في  والمطرد  الحاد  الهبوط  وُيلقي 
 Chami andفي ويرد  المسّنات.  سيما  وال  تحديدًا،  النساء 
Mikhael )2014(  أن نسبة األسر المعيشية التي تعيلها نساء 
والتي تتلقى تحويالت )23.2 في المائة( هي أعلى بكثير من 
تلك التي ال تحصل على أي تحويالت )16 في المائة(، وأن 
التحويالت عادة ما يكون  المعيل في أسرة معيشية تتلقى 

.)Chami and Mikhael 2014( أكبر سنًا

وباإلضافة إلى صدمات العمالة، ترزح األسر المعيشية تحت 
رئيس  األسعار. ففي حين يشير  السريع في  االرتفاع  وطأة 
بنسبة 40 في  األسعار  ارتفاع  إلى  المستهلك  جمعية حماية 
 ،)Houssari 2020(  2020 عام  من  األول  الربع  في  المائة 
أسعار  مؤشر  في  التضخم  يصل  أن  الدولي  البنك  يتوقع 
 World Bank( 2020 المستهلك إلى 90 في المائة في عام
Group 2020(. كذلك، تسّببت الجائحة بارتفاع أسعار المواد 
على  الكبير  لبنان  اعتماد  إلى  ونظرًا  العالم.  حول  الغذائية 
االستيراد، كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد الغذائية 
سعر  ارتفاع  العالمي  األغذية  برنامج  وتتّبع  أسرع.  بوتيرة 
تشرين  في  لبنانية  ليرة   37,000 من  الوطنية  الغذاء  سلة 
في   2020 آذار/مارس  في   55,000 إلى   2019 األول/أكتوبر 
 Food Security Sector( 2020 تحديثه لشهر نيسان/أبريل
 Wood, Boswall لـ Working Group 2020(. وفي ورقة 
السلة  االرتفاع في سعر  قاَست هذا    )and Halabi )2020
مستوى  على  المعيشية  األسر  نفقات  إجمالي  إلى  الغذائية 
الغذائية قد  المدقع، تبّين أن سعر السلة  الفقر والفقر  خطي 
ازداد من 31 في المائة إلى 47 في المائة من مجموع نفقات 
األسر المعيشية بالنسبة إلى األسر المعيشية الواقعة على خط 
الفقر األعلى، ومن 51 في المائة إلى 79 في المائة بالنسبة إلى 
األسر المعيشية التي تقع على خط الفقر المدقع. ووفقًا ألحد 
 1,100 نيسان/أبريل وشمل  في  أجري  المصادر، وفي مسح 
لبنان، قال 60 في  صبي وفتاة ووصي عليهم يعيشون في 
المائة من البالغين إنهم ال يملكون ما يكفي من الطعام لتلبية 

 .)SBS News 2020( احتياجاتهم لمدة أسبوعين

ويهّدد التضخم، مصحوبًا بارتفاع معدل البطالة، بدفع أكثر من 
ثلثي اللبنانيين إلى براثن الفقر. فوفقًا لتقديرات البنك الدولي، 

 850,000 )أي  معيشية  أسرة   155,000 من  أكثر  يرزح  قد 
اللبنانيين( تحت خط  المائة من  شخص أو ما يعادل 22 في 
الفقر المدقع، مقارنة بـ 356,000 أسرة معيشية )أي 1.7 مليون 
تقبع  قد  اللبنانيين(  من  المئة  في   45 يعادل  ما  أو  شخص 
الفقر األعلى )World Bank 2020(. واآلن، تقّدر  تحت خط 
إلى  بحاجة  السكان  من  المائة  في   75 أن  اللبنانية  الحكومة 
المساعدات، في حين ترى لجنة اإلنقاذ الدولية أن هذا الوضع 
 .)Chulov 2020( ينطبق أيضًا على 90 في المائة من الالجئين

ومن دون بيانات أكثر تفصياًل لعدد الفقراء، لن يكون ممكنًا التثّبت 
البيانات  لكّن  الرجل.  من  أكثر  المرأة  يصيب  الفقر  كان  إذا  مّما 
المتاحة عن الفترة السابقة لألزمة تشير إلى أن المرأة أكثر عرضة 
للهشاشة، إن لم يكن في الفقر المقاس بالدخل المالي. وفي واقع 
الفقر  ُيثقل  الجنسين،  الفقر بين  األمر، وحتى مع تكافؤ معدالت 
كاهل المرأة التي يتعين عليها أن تعتني بأسرتها المعيشية، وتدير 
ذات  المعيشية  األسر  في  األجر  المدفوعة  غير  الرعاية  أعمال 
على  عالوة  األسرة.  دخل  في  ماليًا  وتساهم  المحدودة،  الموارد 
ذلك، تتألف الشريحة السكانية األكثر ضعفًا، كما حّددها البرنامج 
الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا، بدرجة كبيرة من أسر معيشية 
تعيلها نساء، ومنها من يقع فوق خط الفقر المقاس بالدخل المالي.

وقد ضّمن مجلس الوزراء خطة الحكومة الثالثية توسيعًا للحماية 
االجتماعية بحيث تشمل تطوير البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر 
المقدم.  والدعم  المستفيدين  عدد  حيث  من  طموحًا  تطويرًا  فقرًا 
الطعام  تكاليف  لتغطية  نقدية  تحويالت  الحزمة  هذه  وتشمل 
والتعليم لألسر المعيشية األكثر ضعفًا والبالغ عددها 100,000 )بعد 
أن ُرِفع العدد من 43,000 أسرة معيشية راهنًا(. وفي حين أن هذه 
الخطوة كفيلة بتخفيف المعاناة المباشرة بدرجة ما، في الوقت الذي 
يتوقع فيه البنك الدولي أن يصل عدد األسر المعيشية القابعة في 
فقر مدقع إلى 155,000، إال أن توسيع هذا البرنامج الذي يستهدف 
األكثر فقرًا ال يكفي. كذلك، تقضي الخطة بتحسين وصول الفئات 
الضعيفة، بمن فيهم الالجئون السوريون، إلى الخدمات االجتماعية 
والتعليمية وخدمات الرعاية الصحية األولية، على الرغم من أنها ال 

تتضمن أي تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف. 

دورة حياة المرأة: نظرة على الُمعالين  2.4

الشباب واألثر الطويل األجل  1.2.4

رفاه  في  تؤّثر  قرارات  اتخاذ  إلى  مضطرة  المعيشية  األسر  باتت 
أطفالها والفرص المتاحة لهم في ظل الضغوط المتنامية على سبل 
عيشها. ومع تراجع القدرة الشرائية، قد ال تتمكن األسر المعيشية على 

وجه الخصوص من االستثمار في تعليم أبنائها وبناتها وصحتهم. 

العام  بداية  في  الرسمية  المدارس  نحو  القياسي  النزوح  فبعد 
 Salti, Mezher &( االقتصادي  االنهيار  عشية  الدراسي 
 ،)Constant, UN Women and WB paper, forthcoming

المرأة بين سبل العيش والفقر   .4
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أفادت وزارة التربية والتعليم العالي بأن حوالى 40,000 تلميذ 
انتقلوا حديثًا من المدارس الخاصة إلى الرسمية منتصف العام 
بنسبة 15  ارتفاعًا  يوازي  ما  أي  الثاني/يناير 2020،  كانون  في 
بالمدارس  االلتحاق  ليلة وضحاها في معدالت  بين  المائة  في 
الرسمية )Babin 2020(، األمر الذي يطرح تساؤالت حول قدرة 
في  الكبير،  التدفق  هذا  استيعاب  على  الرسمي  التعليم  قطاع 
ظل خفض الميزانية المرصودة لهذا القطاع بنسبة 7 في المائة.

-Salehi في  ُيشار  إذ  مكلف،  الرسمي  التعليم  نحو  والنزوح 
Isfahani, Belhaj Hassine and Assaad )2013( إلى فجوة 
في  العشرة  البلدان  بين  األكبر  )هي  التعلم  نتائج  في  خطيرة 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المستعرضة( بين الُخمس 
األعلى )المدارس الخاصة( والُخمس األدنى )المدارس الرسمية 
الرياضيات  في  التالميذ  أداء  مستوى  على  كبير(  حد  إلى 
والعلوم. ونظرًا إلى أن الكفة كانت تميل أصاًل لصالح الفتيات 
قبل  حتى  الخاص(  بالتعليم  )مقارنة  الرسمي  التعليم  في 
 Salti, Mezher & Constant, UN Women and( األزمة 
من  اآلن  منهن  المزيد  سُيحرم   ،)WB paper, forthcoming
 Mansourارتياد مدارس ذات نوعية أفضل. ويرد في فرصة 
and Karam )2012(  ارتفاع معدالت العنف والتحرش ارتفاعًا 
ملحوظًا في المدارس الرسمية أكثر منه في المدارس الخاصة. 

وعلى الرغم من فشل االقتصاد في توليد وظائف تناسب حجم 
القوى العاملة وتكوينها، إال أن التعليم ال يزال استثمارًا عالي 
المردود في لبنان. فالذين ُينهون تعليمهم االبتدائي يحققون 
لم يتابعوا  بالذين  المائة مقارنة  إيرادات أعلى بنسبة 19 في 
الجامعي  التعليم  إكمال  يقترن  حين  في  العلمي،  تحصيلهم 
 .)World Bank 2018( بزيادة اإليرادات بنسبة 171 في المائة
وبصرف النظر عن الفوارق بين الجنسين في معدالت البطالة، 
من شأن التعليم أن يقّلص، إلى حد كبير، الفجوة في األجور 
لذلك، يسفر   .)LFHLCS( العاملين إلى  بالنسبة  الجنسين  بين 

التخلي عن التعليم عن خسائر خطيرة طويلة األجل. 

ف ضررًا التي تعتمدها األسر  لكّن بعض أكثر استراتيجيات التكيُّ
المعيشية في األوقات العصيبة، مثل تزويج الفتيات وإرسال 
التعليم  من  األطفال حرمانًا مطلقًا  يحرم  العمل،  إلى  األطفال 
)SGBV Taskforce 2019(. وقد يلجأ عدد متزايد من األسر 
ف هذه بعدما أضعف االنهيار  المعيشية إلى استراتيجيات التكيُّ
االقتصادي الراهن قدرتها على إعالة أفرادها. وعندما يرى نحو 
ثلث الرجال )و12 في المائة من النساء( أن تعليم الفتيان أكثر 
 ،)Mansour, Deeb, et al. 2017( الفتيات  تعليم  من  أهمية 
بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة االستقصائية بشأن 
تهّدد  أن  ُيخشى   ،2016 لعام  الجنسين  بين  والمساواة  الرجل 

ف هذه رفاه الفتيات قبل الفتيان.  استراتيجيات التكيُّ

وفي حين أن استراتيجيتي الزواج المبكر وعمل األطفال قد تخّففان 
العبء المالي المباشر على األسرة المعيشية، إال أن تكلفتهما هائلة 
على األطفال وتحكمان عليهم بالعيش فريسة الفقر، حتى بعد أن 
اللواتي  الفتيات  أن  األطفال  زواج  بشأن  األدبيات  وُتظهر  يكبروا. 
أكثر  نتائج  ويحققن  أكثر،  أطفااًل  ينجبن  مبكرة  سن  في  يتزوجن 

المنزلي  للعنف  عرضة  أكثر  ويكّن  العمل،  سوق  وفي  صحيًا  سوءًا 
 .)Wondon, et al. 2017( القائم على أساس الجنس

أما األدبيات المتعلقة بعمل األطفال فتظهر أنه يؤّثر في صحتهم 
 Nishijima,( البلوغ  مرحلة  حتى  والنفسية  والعقلية  البدنية 
Souza and Sarti 2015(، ويعّرضهم لخطر العنف، وقد يحكم 
عليهم بعدم الخروج من دوامة اإليرادات المتدنية طوال دورة 

 .)Ilahi, Orazem and Sedlacek 2001( الحياة

المتقاعدون وكبار السن  2.2.4

أن  لها  ُيتوقع  السكان  من  أخرى  شريحة  المتقاعدون  يمّثل 
يتمتعون  العام  القطاع  موظفو  فوحدهم  الكثير.  تخسر 
في  المهن  ولبعض  التقاعدية.  للمعاشات  مضمونة  بخطة 
التقاعدية )وال سيما  للمعاشات  أيضًا خطط  الخاص  القطاع 
حزمة  لكّن  المهنية(.  النقابات  وعبر  الخاص  التعليم  في 
االستحقاقات التقاعدية التي يحصل عليها المتقاعد عادة ما 
ُتحّدد إسميًا وقت التقاعد. وقد فقد المعاش التقاعدي جزءًا 
كبيرًا من قيمته في ظل معدل التضخم اآلخذ في االرتفاع. 
ونظرًا  للدوالر،  رسمية  وغير  نظامية  غير  سوق  نشوء  ومع 
على  التجارية في فرض ضوابط  المصارف  استنسابية  إلى 
على  المتقاعدين  قدرة  حادة  بصورة  تراجعت  المال،  رأس 
طريقة  تعديل  عبر  المتغيرة  االقتصادية  للبيئة  االستجابة 
إدارتهم لمعاشاتهم التقاعدية. وتشير بيانات عام 2012 إلى 
أن ما ال يزيد عن 15 في المائة من السكان في سن 65 وما 
 Jarmuzek(  فوق يستفيدون من خطة للمعاشات التقاعدية
حول  بيانات  تتوفر  ال  حين  وفي   .)and Nakhle 2016
توزيع المتقاعدين حسب نوع الجنس، إال أننا نعلم أن المرأة 
تشكل األغلبية الواضحة للمتقاعدين في مجال التعليم في 
خطة  يكتنف  الغموض  يزال  وال  والخاص.  العام  القطاعين 
اإلنقاذ التي وضعتها الحكومة السابقة بشأن معاشات التقاعد 
في القطاع العام، في غياب أي إشارة صريحة إلى سياسات 
القطاع  لمتقاعدي  التقاعدية  المعاشات  تصحيح  إلى  ترمي 
العام 28. وتشّكل المرأة أيضًا النسبة األكبر من المسنين الذين 
ال يتقاضون أي معاشات تقاعدية، إذ ُتظهر معدالت المشاركة 
في القوى العاملة تاريخيًا أن المرأة قلما تعمل خارج المنزل 
مؤقتة  عمالة  في  للتهميش  عرضة  أكثر  تكون  تفعل  وحين 

وغير نظامية.   

معاشــات تقاعــد العســكرين املوازنــة، إال أن األمــل يبقــى بــأن يكــون أي تصحيــح اســترافياً، مــن   28
ــم. ــن حقوقه ــن م ــن الحالي ــرّد املتقاعدي دون أن يج
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تؤثر األزمات االقتصادية سلبًا على صحة السكان نتيجة اإلفقار، 
وفقدان الوظائف، وانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع درجة عدم 
االجتماعية  البرامج  تمويل  في  التخفيضات  عن  فضاًل  اليقين، 
والصحية التي كثيرًا ما ُتفرض في ظل ضبط أوضاع المالية العامة 
وتدابير التقشف. وتشمل النتائج الصحية السلبية ارتفاع معدالت 
التغذية،  وسوء  ونقص  والمعدية،  المزمنة  واألمراض  االنتحار 

وارتفاع معدل الوفيات )بما في ذلك وفيات الرّضع واألمهات(.

1.5    الصحة الجسدية للنساء والفتيات وتغذيتهن

الصحة الجسدية   1.1.5

ينجم تدهور صحة السكان عن تغّيرات تطرأ على المستوى 
الجزئي، عندما تقوم األسر المعيشية بتكييف قراراتها وتعديل 
سلوكياتها في ظل انخفاض المداخيل، وعلى المستوى الكلي 
حيث يؤدي خفض اإلنفاق الحكومي والخاص على الخدمات 
على  الحصول  إمكانية  من  الحّد  إلى  واالجتماعية  الصحية 
الخدمات الصحية وتوافرها وجودتها. وتؤدي هذه التغّيرات 
للنساء  سوءًا  أكثر  صحية  نتائج  إلى  المستويين  كال  على 
والفتيات، إضافًة إلى اّتساع الفجوة بين الرجل والمرأة في 

إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وتشير األدلة على الصعيد الدولي إلى أن األزمات المالية لها 
يصبحن  والفتيات  النساء  إن  إذ  الصحة،  على  تفاضلي  أثر 
نوعية  الصحية وتدهور  لتردي حالتهن  بوجه خاص عرضة 
 Mohindra, Labonte( الغذائي  واستهالكهن  تغذيتهن 
أن  تجميعي  تحليل  في  وتبّين   .)and Spitzer 2011
لخطر  أكبر  بدرجة  معّرضون  المنخفضة  المداخيل  أصحاب 
 Glonti, والوفاة  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة 
 Blanton, Blanton and Peksen ويرد في .)et al. )2015
للمرأة  الصحية  النتائج  تقّوض  المالية  األزمات  أّن   ))2019
نظرًا إلى حاجتها الكبرى إلى الرعاية الصحية، وأن أوضاعها 
الصحية المتردية تتفاقم بعد ثالث سنوات من انتهاء األزمة، 

وقد تدوم حتى سبع سنوات بعد ذلك. 

خالل  المعيشية  األسرة  داخل  باألمن  المرأة  إحساس  ويقل 
األزمات االقتصادية، حيث أن فقدان الوظائف والفقر يزيدان من 
اعتمادها على الرجل للحصول على المأوى والدعم المالي. ويؤّكد 
تشديد  مع  أنه   )Mohindra, Labonte and Spitzer )2011
يؤدي  ما،  اقتصادية  أزمة  خالل  المعيشية  األسر  ميزانية  قيود 
تدهور وضع المرأة، وتقييد حقوقها وتحّكمها باألصول والموارد 
اإلنتاجية، إلى إيالء األولوية الحتياجات الفتيان والرجال على 
 )UNAIDS )2012 برنامج  ويفيد  والنساء.  الفتيات  حساب 

عن  العدول  إلى  تضطر  االقتصادية،  األزمات  خالل  المرأة،  بأن 
للخطر.  حياتها  وتعّرض  واألدوية  األساسية  الصحية  الخدمات 
 )Buvinic, Sabarwal and Sinha )2011 في  يذكر  وبالمثل، 
أن خفض المدخالت الصحية للفتيات، تصديًا لتقّلص دخل األسر 
بين  الفوارق  في  محتماًل  عاماًل  يكون  قد  ومواردها،  المعيشية 
الجنسين على صعيد النتائج الصحية المنخفضة لألطفال خالل 
قبل  حتى  نالحظ  اللبناني،  السياق  وفي  االقتصادية.  األزمات 
األزمة أن األسرة المعيشية السورية التي تعيلها امرأة تميل أكثر 
مقارنة  واألدوية  الصحية  الرعاية  على  لإلنفاق  االقتراض  إلى 
.)Agency Coordination 2019-Inter(  بتلك التي يعيلها رجل

وعلى صعيد االقتصاد الكلي، عادًة ما تعمل الحكومات خالل 
حاالت األزمات في حّيز مالي ضّيق للغاية وتميل إلى خفض 
للصحة والتعليم. ومن األمثلة على ذلك  المخصص  التمويل 
سبعة  بنسبة  والتعليم  الصحة  على  اإلنفاق  خفض  اقتراح 
في المائة في الموازنة الحكومية لعام 2020 مقارنًة بموازنة 
وزارة  ومّولت   .)Institut des finances 2020(  2019 عام 
الصحة العامة 12 في المائة من اإلنفاق على الرعاية الصحية 
 ، )Ministry of Public Health 2017( 2017 في لبنان عام
وقد ُخّصصت نسبة 70 في المائة تقريبًا من نفقاتها لتغطية 
تكاليف الرعاية الصحية للمرضى الذين يفتقرون ألي وسائل 
 Ministry of Public Health( الصحي   للتمويل  أخرى 
2017(. وفي حال طال تخفيض الموازنة هذه النسبة المئوية، 
فإن "المالذ األخير" لتمويل الرعاية الصحية سيقّلص تغطيته 

للرعاية المتقدمة ألكثر شرائح المجتمع ضعفًا اقتصاديًا. 

وفيات األمهات والرّضع.   2.1.5

خالل  األمهات  وفيات  معدالت  بارتفاع  عديدة  عوامل  تتسبب 
بدون  المنزل  في  الوالدات  عدد  زيادة  منها  االقتصادية،  األزمات 
مساعدة مهنية وعدم القدرة على تحّمل تكاليف الرعاية قبل الوالدة 
العديد  وبعدها )Stavropoulou and Jones 2013(. ومع وجود 
من الالجئات السوريات في لبنان اللواتي لم تلّب احتياجاتهن من 
 Benage, et al.( األزمة  بداية  للوالدة حتى قبل  السابقة  الرعاية 
Balinksa, et al. 2019 ,2015(، فإن الضائقة االقتصادية قد تدفع 

بالمزيد منهن إلى التخلي عن الرعاية العادية السابقة للوالدة. 

الدولي، في رصدهما  النقد  الدولي وصندوق  البنك  أيضًا  أبرز  وقد 
األزمة  بعد  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق  نحو  المحرز  للتقدم 
االقتصادية العالمية عام 2008، اآلثار السلبية لالنكماش االقتصادي 
على وفيات الرّضع، إذ ُسّجلت 24 حالة وفاة لكل 1000 والدة خالل 
فترات تباطؤ النمو، مقارنًة بثماني وفيات لكل 1000 والدة خالل 
فترات تسارعه. ووجد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أثرًا غير 

أثر األزمة على صحة المرأة   .5
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متناسب لألزمات االقتصادية، بعد فترات انكماش اقتصادي، على 
بمقدار سبع سنوات  انخفض  الذي  للفتيات  المتوقع  العمر  متوسط 

  .)World Bank and IMF 2010( مقارنًة بسّت سنوات للفتيان

الصحة العقلية والنفسية  2.5

تبّين في تحليل تجميعي أن صحة المرأة العقلية والنفسية 
 Glonti, et االقتصادية  األزمات  أكثر هشاشًة خالل  تصبح 
al. )2015(. كذلك، فإن الوضع الوظيفي والدخل المنخفض 
خالل  والنفسية  العقلية  الصحة  لتردي  قويان  دان  محدِّ
األزمات، علمًا أن المرأة أول من يتأثر سلبًا من ناحية العمالة 
الحاالت  إلى أن بعض دراسات  لكن تجدر اإلشارة  والدخل. 
الُقطرية تفيد بأّن آثار الركود االقتصادي العالمي أكثر سوءًا 

  .)Gili, et al. 2016(  على صحة الرجل العقلية والنفسية

إّن اضطرابات الصحة العقلية والنفسية أكثر شيوعًا من األمراض 
الجسدية في صفوف الفتيات بين 12 و24 عامًا. وتظهر البحوث 
أن الفتيات في مرحلة المراهقة المبكرة أكثر تأثرًا بمزاج الوالدين 
وإحباط األم من الفتيان المراهقين، وأن ذلك قد يؤثر سلبًا في 
 Stavropoulou and Jones( واالجتماعي   الشخصي  نموهن 
الالجئات  كانت   ،2019 الثاني/نوفمبر  تشرين  وبحلول   .)2013
والنفسية في  العقلية  تدهور صحتهن  أبلغن عن  قد  السوريات 
حين أفادت الفتيات السوريات الالجئات بتفاقم شعورهن بعدم 

 .)SGBV Taskforce 2019(  األمان

وفضاًل عن تأثير التقلبات االجتماعية واالقتصادية في الصحة 
العقلية والنفسية، فإن شرائح معّينة من المجتمع أكثر عرضًة 
وتبّين  والنفسية.  العقلية  صحتها  على  المهني  الضغط  لتأثير 
البحوث أيضًا أن الممرضين، والنساء، والعاملين في الخطوط 
األمامية المعرضين لجائحة " كوفيد-19" أبلغوا جميعهم بصورة 
واألرق  واالكتئاب  القلق  من  حدة  أشّد  أعراض  عن  مستقلة 
والضيق )Lai, et al. 2020(. وبما أن النساء يشكلن في لبنان 
السواد األعظم من العاملين في مجال التمريض والمستجيبين 
الصحة  على  الكبير  العبء  هذا  فإن  األمامية،  الخطوط  في 
متناسبة.  غير  بصورة  المرأة  كاهل  يثقل  والنفسية  العقلية 
"كوفيد-19"  لجائحة  النفسية  الضائقة  عالمات  أن  والمالحظ 
بدأت تظهر بالفعل، ومن المرجح أن تتوالى فصولها إلى ما بعد 
 .)Akhdar 2020, Issa 2020-Al( االستجابة العاجلة للجائحة

األزمات والعنف على أساس الجنس  3.5

بشأن  االستقصائية  الدراسة  من  المستخلصة  النتائج  بّينت 
الرجل والمساواة بين الجنسين لعام 2016 أن المرأة في لبنان 
قبل  حتى  الجنس  أساس  على  العنف  معدالت  ارتفاَع  عانت 
األزمة. فقد أبلغت 31 في المائة من النساء عن تعرضهن لعنف 
النساء  من  المائة  في   60 وأفادت  الحميم،  الشريك  يد  على 
بتعرضهن للتحرش الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. ويظهر 
السوريين  والالجئين  السوريات  الالجئات  أن  نفسه  المسح 

اإلحصاءات  لكن  الجنس.  أساس  على  للعنف  عرضة  أكثر 
الجنسي يشوبها نقص شديد  والعنف  الشريك  بعنف  المتعلقة 
على  والسوريات  اللبنانيات  إلى  بالنسبة  وذلك  اإلبالغ،  في 
مختلف  مقارنة  لدى  اإلبالغ  نقص  حجم  ويتضح  سواء.  حد 
 )Rahme, et al. )2020 المثال، يفيد الدراسات. فعلى سبيل 
أن معدالت انتشار العنف الجسدي ضد المرأة بلغت 37.1 في 
المائة، فيما ناهزت معدالت انتشار سوء المعاملة غير الجسدية 
49 في المائة في لبنان عام 2018 29. وقد خلص مسح أجرته 
منظمة الشفافية الدولية عام 2019 إلى أن 23 في المائة من 
المجيبين في لبنان أفادوا بتعّرضهم شخصيًا لالبتزاز الجنسي، 
شخصًا  معرفتهم  أو  الجنساني،  الفساد  أشكال  أهم  أحد  وهو 
وتظهر   .30)Kukutschka and Vrushi 2019( له  تعّرض 
البيانات الواردة من المديرية العامة لألمن الداخلي ارتفاع عدد 
حاالت االبتزاز الجنسي عبر وسائل التواصل االجتماعي المبّلغ 
عنها بنسبة 37.2 في المائة بين عامي 2016 و2017، وإن يظّل 

 .)Al Khatib 2018( اإلبالغ محدودًا

واستخلصت جميع الدراسات أن تجارب الحياة المرهقة تشّكل 
أّن تعاظم فقدان  المرجح  للعنف. ومن  المباشرة  أحد األسباب 
التقاعدية  المعاشات  قيمة  في  السريع  واالنهيار  الوظائف، 
والمدخرات، واالنخفاض الحاد في القوة الشرائية، وتزايد القلق 
إزاء انتشار الجائحة، وتواصل عدم اليقين بشأن األمن الوظيفي 
وسعر الصرف ومصير الودائع المصرفية، جميعها عوامل تؤّدي 
إلى تناٍم معمم لمستويات التوتر المرتبط بشدة بارتفاع معدالت 
العنف المنزلي والعنف على أساس الجنس. واألدلة كثيرة على 
بداية األزمة. فقد وجد  الجنس منذ  العنف على أساس  تفاقم 
التقييم السريع الذي أجراه فريق العمل المعني بالعنف الجنسي 
والجنساني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أن معدالت العنف 
السوريات  الالجئات  بين  ارتفاعًا  أكثر  المرأة  ضد  المنزلي 
العنف  معدالت  ارتفعت  وكذلك،   .)SGBV Taskforce, 2019(
لتقارير مراكز  اللبنانيات وفقًا  النساء  بين  الجنس  على أساس 
المنزلي  العنف  حاالت  وازدادت  المساعدة.  وخطوط  االتصال 
ُفرضا  اللذين  التجول  اإلغالق وحظر  أثناء  حدًة خصوصًا في 
أيضًا  وأفادت   .)Azhari 2020( "كوفيد-19"  لجائحة  تصديًا 
العنف  معدالت  بارتفاع   IPSOS لشركة  المستهلك  تتبع  خدمة 
والتحرش ضد النساء والفتيات خالل فترات اإلغالق. وكذلك، 
أفادت قوى األمن الداخلي عن زيادة بنسبة 184 في المائة في 
حاالت االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي المبّلغ عنها خالل 
والعامالت   .)Internal Security Forces 2020( اإلغالق 
معرضات  األزمة،  قبل  كبير  حد  إلى  أصاًل  العّزل  المهاجرات، 
أيضًا لخطر العنف وسوء المعاملة المتزايد. وتكثر روايات سوء 

المعاملة واالستغالل منذ األزمة وفرض اإلغالق 31. 

رغــم أّن الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالعنــف عــىل أســاس الجنــس، إال أن   29
إحــدى الدراســات أظهــرت معــدالت عاليــة ُمقلقــة عــىل صعيــد عنــف الريــك الحميــم، حتــى بــن 
نســاء يرتــدَن عيــادة طــب نســايئ يف مستشــفى خــاص باهــظ التكلفــة: فقــد بلّغــت أكــر مــن 40 
يف املائــة منهــن عــن اعتــداء جســدي، و33 يف املائــة عــن اعتــداء جنــي، و64 يف املائــة عــن إســاءة 

.)Awwad, et al. 2014( نفســية
ــتخدام  ــمل اس ــو يش ــي، وه ــتغالل الجن ــن االس ــاق م ــعة النط ــة الواس ــي إىل الفئ ــزاز الجن ــار باالبت يُش  30
ــي. ــع الجن ــات ذات الطاب ــور أو املعلوم ــر الص ــد بن ــراه، والتهدي ــيلةً لإلك ــلطة وس ــتعال الس ــف يف اس التعس

.)Francis and Creidi 2020(  انظر عىل سبيل املثال  31
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المرأة  لشؤون  المخصصة  الضئيلة  الميزانية  خفض  تم 
والمساواة بين الجنسين في عام 2019 إلى 35 ليرة لبنانية 
لكل مليون ليرة، بعد أن كان مبلغ تافه قدره 54 ليرة لبنانية 
قد ُأنفق مباشرًة على حماية وتعزيز حقوق المرأة مقابل كل 
 2018 عام  في  ُأنفق  العامة  األموال  من  لبنانية  ليرة  مليون 
)Institut des finances 2019(. وتجدر هنا اإلشارة إلى أّن 

الحكومة الحالية ألغت الحقيبة الوزارية بالكامل. 

المانحين في  على  الحكومة  التي عرضتها  الثالثية  والخطة 
أيار/مايو 2020 لم تذكر المرأة صراحًة إال في نقطتين، أواًل 
للسياحة  الترويج  في  الحكومة  نية  من  استفادتها  الحتمال 
الفئات  إحدى  بوصفها  وثانيًا  والزراعية،  والريفية  الخارجية 
الخدمات  على  الحصول  فرص  بتيسير  المعنّية  الضعيفة 
االجتماعية والتعليمية وخدمات الرعاية الصحية األولية )بما 
في ذلك الوقاية من العنف على أساس الجنس والتصدي له(. 

قد  تكن  لم  المؤسسية  لإلصالحات  الثالثية  الخطة  أن  ومع 
أال  الظّن  فأغلب  الورقة،  هذه  إعداد  وقت  حتى  بعد  ُنشرت 
تأخذ اإلصالحات الرامية إلى تعزيز مساواة المرأة حيزًا كبيرًا 
لمسألة  األولوية  تولى  ما  نادرًا  األزمات،  أوقات  ففي  فيها. 
المساواة بين الجنسين، وغالبًا ما تفقد المكاسب المؤسسية 
التي تحققت قبل االنهيار االقتصادي بعض زخمها في ظل 
المرأة   تتكبدها  التي  واالقتصادية  االجتماعية  الخسائر 
 .)Karamessini and Rubery 2013, Rodriguez 2013(

لبنان في مفاوضات حول شروط أحد برامج  وبينما يدخل 
صندوق النقد الدولي، فهو يقف أيضًا عند منعطف حاسم فيما 
يتعلق بوضع المرأة في البلد. وتحّذر األدبيات من آثار برامج 
 .)Chen and Moussie 2017( الصندوق على تمكين المرأة
من  بلدًا   119 بين  مشتركة  بيانات  مجموعة  إلى  فاستنادًا 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تبّين أن هذه البرامج 
 Detraz and( تميل إلى تقويض الحقوق االقتصادية للمرأة
 Donald and Lusiani( في  وُتستعرض   .)Peksen 2016
2017( الطرق المتعددة التي تؤدي إلى تقويض حقوق المرأة 
التي  التقّشف  تدابير  الخدمات جّراء  وعرقلة حصولها على 
من  كلٌّ  وُيدعى  الدولي،  النقد  صندوق  بها  ينادي  ما  غالبًا 
الصندوق والمستفيدين من برنامجه إلى الوفاء بالتزاماتهم 
بموجب القوانين واالتفاقيات الدولية )بما في ذلك اتفاقية 
واعتماد  المرأة(  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 
االقتصادي  التعافي  الجميع في  إلى حق  نهج شامل يستند 

واالستفادة من حزم التحفيز. 

األزمة وآثارها على آفاق تقّدم المرأة وحقوقها   .6
المؤسسية

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/دار المصور
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خالل األزمات، ثمة ميٌل بأن ُيطرح تحقيق المساواة بين الجنسين 
على قارعة الطريق وأن ُيعتبر هدفًا ثانويًا ال غير ُيعاد إدراجه على 
جدول األعمال بعد انتعاش النمو االقتصادي. لكّن واقع األمر أن 
اتخاذ خطوات نحو المساواة بين الجنسين يشكل جزءًا من الحل.

جوانب  جميع  في  مستوطن  الجنسين  بين  المساواة  وعدم 
التداخل بين وضع  للنظر مدى  لبنان. ومن الالفت  الحياة في 
أكبر  النساء  عدد  إن  إذ  االقتصادي،  الحرمان  وأسباب  المرأة 
العمل،  عن  والعاطلين  والمسنين،  الضعيفة،  الفئات  بين  نسبيًا 
وتالمذة المدارس الرسمية، ومن يعانون انعدام األمن الغذائي، 
المهاجرين،  والعمال  الجنس،  أساس  على  العنف  وضحايا 
الفئات  للمرأة بين  العالي باستمرار  التركيز  والالجئين. ويعني 
األكثر ضعفًا اقتصاديًا أّن أي برنامٍج إصالحي تدريجي سيسهم 
أيضًا بالحد من أوجه عدم المساواة المستشري بين الجنسين. 

الثالثية  الخطة  في  االجتماعية  الحماية  مكّون  فإن  وعليه، 
أوجه  بعض  بمعالجة  يبّشر  تطبيقه،  تم  ما  إذا  دياب،  لحكومة 
القصور الحالية. وعلى وجه الخصوص، إن اقتراح توسيع نطاق 
تغطية الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وإنشاء صندوق 
وإصالح  العمل،  عن  للعاطلين  تدريبية  برامج  ووضع  للبطالة، 
عمل  إنشاء سوق  إلى  تفضي  الكفالة32 جميعها خطوات  نظام 
المعدل  العمل  قانون  تفاصيل  تزال  وال  للعمال.  حماية  أكثر 
الحكومة  تلغي  أال  على  معقود  األمل  أن  إال  غامضة،  وتنفيذه 
اقتراحها بحماية حقوق العمال أمام ضغوظ بمزيد من التقشف.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى،  بلدان  وبالمقارنة مع 
يشهد لبنان أسرع تقّدم في عمر السكان، وينفرد بعدم وجود 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/  32
/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison

مع  ويتشارك  العام،  القطاع  خارج  التقاعدية  للمعاشات  نظام 
العمل  يواصلون  الذين  السن  كبار  من  عدٍد  أكبر  أخرى  بلدان 
بعد سن الستين )Ajrouch, et al. 2013(. ويشير مسح القوى 
مشاركة  معدل  أن  إلى  لألسر  المعيشية  واألحوال  العاملة 
 60 من  للرجال  المائة  في   68 يبلغ  العاملة  القوى  في  الرجل 
إلى 64 عامًا، و41 في المائة للرجال من 65 إلى 69 عامًا، في 
حين تبلغ معدالت مشاركة المرأة 16 في المائة و7 في المائة 
، فإن لبنان يضم  للفئات العمرية المماثلة، على التوالي. ومن ثمَّ
البالغين 60  للراشدين  العاملة  القوى  أعلى نسبة مشاركة في 
 .)UNFPA 2017( العربية   البلدان  بين جميع  فوق  وما  عامًا 
التقاعدية قيد  للمعاشات  بإجراء إصالح شامل  اقتراح  وكان 
اإلعداد قبل حدوث األزمة. إال أن وحدها خطة تتضمن مكونًا 
قائم  الضرائب وغير  االجتماعية ممواًل من  التقاعد  لمعاشات 
للمسنين  قوية  اجتماعية  حماية  ستؤّمن  االشتراكات  على 
أو شغلوا وظائف غير نظامية فحسب.  أبدًا  لم يعملوا  الذين 
وللمرأة في لبنان الحصة األكبر من هذه الفئة، وذلك نظرًا إلى 
الطابع غير النظامي لسوق العمل، وعبء العمل غير المدفوع 
األجر في المنزل الملقى على عاتقها وحدها تقريبًا، واالنخفاض 

التاريخي في معدالت مشاركتها في القوى العاملة. 

خطة  استحداث  مثل  النطاق،  واسع  سياساتي  إصالح  وأي 
شاملة للمعاشات التقاعدية، سيستغرق بضع سنوات. لذلك، 
سيتكّبدها  التي  األجل  والمتوسطة  القصيرة  الخسائر  فإن 
قريبًا  سيتقاعدون  الذين  أو  حاليًا  المتقاعدون  األشخاص 
ينبغي معالجتها كجزء من حزمة  االقتصادي  االنهيار  جّراء 

اإلنقاذ وليس من اإلصالح األوسع نطاقًا.

وإذ يتزايد نزوح التالمذة من المدارس الخاصة إلى المدارس 
على  العام  اإلنفاق  في  التقشف  وقت  هذا  فليس  الرسمية، 
التعليم. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى إصالح العمالة في 
التعليم الرسمي، وذلك نظرًا إلى االعتماد المفرط على المعلمين 

المضي قدمًا  .7

الصورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/جو سعادة

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-


32

العمل  عبء  توزيع  سياسات  إنفاذ  وضعف  المتفرغين  غير 
)World Bank 2018(. ومع ذلك، فإن أحد أوجه التحّيز الذي 
ُيغض الطرف عنه في مقترحات اإلصالح هو النقص الالفت 
لتمثيل المرأة في وظائف التعليم الرسمي العليا. وإلى جانب 
هذا الوجه من أوجه عدم اإلنصاف في قطاع تسوده أغلبية 
ساحقة من النساء، أظهرت البحوث أيضًا أن المناصب العليا 
لإلدارة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان يرتبط ارتباطًا 

 .)Haidar 2018( وثيقًا بمرتبة هذه المؤسسات

وعلى صعيد آخر، يمّثل تدهور صحة السكان أحد التكاليف 
متاحًا  المجال  يزال  وال  لألزمة.  استدامًة  واألكثر  األثقل 
الضخم  اإلنفاق  بعيًدا عن  الصحة  إلعادة تخصيص ميزانية 
الوقائية  الصحية  الرعاية  ونحو  المتقدمة  الرعاية  على 
واألولية. بيد أن خفض اإلنفاق العام على الصحة لن يؤدي 
إلى تفاقم آثار األزمة فحسب، بل سيشّكل انتكاسة للحكومة 
في بلوغ هدفها المفترض على المدى الطويل والمتمثل في 

توفير التغطية الصحية للجميع. 

أو  األطفال  رعاية  سواء  الرعاية،  قطاع  في  واالستثمارات 
المسنين، ال تنشئ فرص عمل للمرأة في وظائف الرعاية فحسب، 
بل توفر لمزيد من النساء فرصًا للعمل إذ ُيرفع عن عاتقها عبء 
أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر الذي تتحمله حاليًا بمفردها. 

غير أن اتخاذ تدابير على صعيد اإلنفاق ليست وسيلة الحكومة 
والحد  ضعفًا  األكثر  السكان  لفئات  الحماية  لتوفير  الوحيدة 
وبنية  أن مصادر  ذلك  السائد.  المساواة  عدم  أوجه  بعض  من 
االتصاالت،  على  الضريبة  أهمها  ومن  الحكومية،  اإليرادات 
تنازلية إلى حّد كبير. وهذه الضريبة ضريبٌة بمعدل واحد وهي، 
تنازلية  لبنان،  في  األخرى  المباشرة  غير  الضرائب  شأنها شأن 
النقال  الهاتف  وتساهم في كون أسعار استهالك اإلنترنت من 
األوسط  الشرق  بلدان  جميع  بين  األعلى  الربع  في  لبنان  في 
وشمال أفريقيا )Howdle 2020(. وبمنأى عن الطابع التراجعي 
للضريبة على االتصاالت، فإن توفير التكنولوجيا النقالة بتكلفة 
ميسورة أمٌر ضروري لحماية الفئات األكثر ضعفًا، ال سيما في 
دورية.  بصورة  االجتماعي  التباعد  إنفاذ  فيه  يتعّين  قد  وقت 
وتبّين البحوث أن الهواتف النقالة وشبكة اإلنترنت، على الرغم 
من تكاليفها الباهظة، كانت ذات أهمية بالغة في تحسين سبل 
 Goransson 2018,( لبنان  في  السوريين  الالجئين  عيش 

 .)Goransson, Hultin and Mahring 2020

وأمام الحكومة، في سعيها إلى تعزيز إيراداتها، أوجه عدم 
إطار  ففي  معالجتها.  عليها  أخرى  خطيرة  ضريبية  مساواة 
على  بشدة  الدولة  خزينة  تعتمد  الحالية،  الضريبية  البنية 
الضرائب غير المباشرة، وتحديدًا على ضرائب مثل الضريبة 
على  والضريبة  الجمركية،  والرسوم  المضافة،  القيمة  على 
وفي  الفقراء.  على  أكبر  عبئًا  كلها  تفرض  التي  االتصاالت 
الوقت نفسه، فإن الضرائب المباشرة على الثروة والممتلكات 
تتركز  جميعها  التي  الفوائد،  وإيرادات  الرأسمالية  واألرباح 
أكثر بين الرجال واألثرياء، إما منخفضة أو معدومة. وعليه، 
إيرادات  لتحصيل  حتمية  ضرورة  الضريبي  اإلصالح  يغدو 

اإلنفاق  تمويل  بغية  وذلك  إنصافًا،  أكثر  نحو  على  إضافية 
الحكومي على البرامج االجتماعية والحماية االجتماعية. 

أعلى  أحد  فيه،  التنظيمي  لإلخفاق  نظرًا  لبنان،  ويسجل 
 .)Assouad 2018( مستويات التفاوت االقتصادي في العالم
عام  إلى  والمنافسة  األسواق  لهياكل  دراسة  أحدث  وتعود 
2003، إال أنها تبّين مستويات عالية للغاية من تركيز السوق 
صغيرًا  عددًا  أن  أي   ،  )CRI 2003( المحلية  األسواق  في 
قانون  السوق. ففي غياب  غالبية  يهيمن على  الشركات  من 
منافسة فعال وجّيد اإلنفاذ، وما دامت احتكارات االستيراد 
ستواصل  النخبة  سيطرة  فإن  قائمة،  الحصرية  والوكاالت 
كبح النمو وتقليص فرص العمل وتقويض رفاه المستهلكين 

على حساب بقية المجتمع، وبخاصة الفقراء. 

وبطبيعة الحال، فإن الطبقة المتوسطة لم تسلم أيضًا من األزمة. 
المعيشية  واألحوال  العاملة  القوى  مسح  من  البيانات  وتظهر 
النساء  جميع  من  المائة  في   47 أن   2019-2018 لفترة  لألسر 
معظمهن  كان  وإن  جامعية.  شهادة  على  حاصالت  العامالت 
يتقاضيَن الرواتب، إال أنهن يروَن بالفعل تراجع قوتهن الشرائية 
الوطنية،  العملة  وتالشي مّدخراتهن. فمع تواصل تدهور قيمة 
واستنفاد مخزونات السلع والمواد الخام، وتفاقم الصعوبة في 
تأمين سالسل اإلمداد، استحال كّل يوم أكثر تكلفة من سابقه. 
بمضاعفة  الطموح  االقتراح  أن  سيتبين  العاجل،  القريب  وفي 
نطاق البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا غير كاٍف لألسف. 
غير أن دوامة الهبوط مستمرة ما لم ُيعاد هيكلة القطاع المصرفي 
أمام  المجال  إلفساح  ضمنًا،  الخسائر  وتوزيع  المركزي،  والبنك 
رؤوس  وحركة  الصرف  بسعر  متعلقة  موثوقة  سياسات  وضع 
يوم  كل  فإن  المعّينة،  اإلصالحات  بهذه  يتعلق  وفيما  األموال. 
تأخير في تطبيقها يجعل شعبًا بأكمله ينزف، باستثناء حفنة من 

المضاربين في األسواق والمستفيدين من الريع.

وتداعيات األزمة االقتصادية الحالية، وجائحة "كوفيد-19"، 
إلى  إال  تؤدي  لن  بيروت  في  مؤخرًا  وقع  الذي  واالنفجار 
تضخيم المخاطر التي تتعرض إليها المرأة أصاًل. ومن شأن 
ذلك أن يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة إلى معظم النساء 
اللبنانيات، ال سيما اللواتي يعانين أصاًل آثار التمييز المتعدد 
الجوانب. ونذكر منهن المهاجرات والالجئات والنساء ذوات 
اإلعاقة والمثليات، والعديد من النساء اللواتي يعشن بالفعل 
 Abirafeh and( على الهامش فبتَن محجوبات عن األنظار
Weeks 2020-Dore(. إال أن الفرصة قد تكون سانحة لبناء 
مجتمٌع  وإنصافًا،  مساواة  أكثر  مجتمع  أسس  بناء  إعادة  أو 
وحقوقها.  للمرأة  واإلنتاجية  المتأّصلة  القيمة  تمامًا  يراعي 
سياساتية  تدخالت  إجراء  هي  األولى  الخطوة  فإّن  لذلك، 
)القيادة  السياسة  مجال  في  مدروسة  ُقطرية  وبرمجية 
للحد  الهيكلية  القرار(، ومجال االقتصاد )اإلصالحات  وصنع 
في  االجتماعية  واالستثمارات  المساواة  عدم  أوجه  من 
القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم واقتصاد 
المرأة ليس  بقيمة  )االعتراف  الرعاية(، والمجال االجتماعي 
على الصعيد الفردي فحسب بل على صعيد المجتمع بأسره(.  
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من  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تعمل  المتحدة،  األمم  ميثاق  في  عليها  المنصوص  المساواة  رؤية  من  انطالقا 
أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات وتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين النساء 

والرجال كشركاء ومستفيدين من التنمية وحقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والسالم واألمن. 

للمرأة وتنسق جهود منظومة  المتحدة  األمم  تقود هيئة  المرأة في صميم جميع جهودها،  إعمال حقوق  من خالل 
األمم المتحدة لضمان ترجمة االلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 
إلى أفعال في جميع أنحاء العالم وتوفر الهيئة قيادة قوية ومتماسكة لدعم أولويات الدول األعضاء وجهودها وبناء 
شراكات فعالة مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة. تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان 
اإلجتماعية  األعراف  وتغيير  اقتصاديًا  المرأة  وتمكين  وأمنها  المرأة  وسالم  للمرأة  السياسية  المشاركة  قضايا  على 

حول النوع االجتماعي والرجولة

هيئة األمم المتحدة للمرأة في لبنان
مبنى البنك العربي االفريقي الدولي، الطابق الخامس، 

شارع المصارف، بيروت، لبنان

arabstates.unwomen.org
www.facebook.com/unwomenarabic

www. twitter.com/unwomenarabic
www. twitter.com/unwomenlebanon
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